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NUSHASI 15 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Faşizmin onuncu 
'Yıldönümü Fransızlarla ltilifnameler Dün a Edi di •• 

Bugün ltalyanm, muk&dd~r~
bıı.ı fatist idaresine ve Musolinı
)e te•di ettiği günün onun<'U yıl 
döniimüdür. On sene evvel ltal
h, harbi umumiden galip olarak 
'Abğı halde anarşi içinde idi. 
O..ıet makinesi ıinzeaini kay· 
":-tıııi,, münakalat alt iiat o!mnf, 
1!"11ar yükselmit. paranın kıym<;· 
ij dütmüt, her tarafta ':'"''!"'!"''" 
Yetaizlik alametleri belırmıtlı· 1-
~lrada yer yer komünist idare)~ 
~ ıli.n ediliyor. Ve bunlarla mıl· 
:-fttperverler mücadele ediyor
ı.t. F acta hiikümeti de aciz içinde 
llııııruyordu. 

Furugi Han ·dün Reisicümhur Hz.i 
tarafından kabul buyuruldu •• 

• 
Iran hariciye nazın Gazi Hze nin nezdlerinde 

bir saat kalmıştır. Hariciye veki. 

• Bu karı,ıklık içinden ~ir ada'!' 
""İdu: Mu""lini... Harbı umum•· 
~n evvel, Muoolini aosyafüt fır· 
.._.,nın &zau idi. Bir aralık la
~e ikamet ettikten sonra 
lt12 senesinde ltalyaya avdet 
~ ve Avanti nammdaki aoaya
~ gazetesinin bapnuharrirliği
'i J'ap\ı. Mu..,lini eVYel& harbi u
~iyi kapitalistlerin eoeri te· 
~ki ettiğinden buna alcyb~ar~ı; 
.:kat bir müddet sonra fikrını 

1• İittirdi. Bu yüzden de aooya· 
ıoı fırkasından ihrac edildi. ltal
~~!'?1 aooyafüt fır~;.. .. , AvruJ!a: 
~ yegane aosyalut fırka•• ıdı 
~ IOnuna kadar harp aleyhtarlı· 
•'Ilı rnuhafaza etmi,ti. Diğe-r aos· 
~list fırkaları, bilhaua Alman· 

linin ziyafetinde samimi nutuklar söylendi •• 

ANKARA, 27 (A.A.) - İran j 1 fendi, Vekiller, Hariciye Vekale- ı 
Hariciye Veziri Fürugi Han Haz 1 ti erkim hazır bulunmuılardır. 
retleri ve refakatlerinde bulunan Reislcümhur Hz nin 
zc•at bugÜn tehrimize gelmif ve . • 
iataayonda Hariciye Vekili Tev· nezninde 
fik Rüttü Beyefendile Hariciye ANKARA 27 A.A - Reiai 
müateşan Numan Rifat, teşrifat cümh' H ' ti • b. " t 
U "d" .. Şe k t R f' · M ur azre en ugun aaa .muuru ve, uaaeırı. l ·· ·· 
Suriç cenapları, Hariciye Vekile- 17 de ran Hancıye vezırı Furu 
ti _er.kanı tarafından istikbal edil- gi Ham 1-lz. ni Çankaya köşkle 
mııtır. · d k b l b 1 d Für • Han Hazretlen' tren- rm e a u uyurmuş ar ır. 
den in:~• inmez Hariciye Vekili Kabül merasiminde Hariciye 
Tevfik Rüttü Beyle aanıimi muaa- Vekili Tevfik RiiJtü Beyle, 1-
fahada bulunmut n karşılamağa ran Büyük elçisi Sadık Han ba-
g~le~ ~evat kendilerine takdim e zır bulunmu§lardır. 

lıtt, harbe taraftar olmuşlardı. 
, llaolini Popolo d'ltalia gazete-

1\ııi tesio ederek harbe şiddetle 
~aftarhk etmeğe basladı. Har• 

1 1.Unuminin sonunda da "ıiyah 

dılınııtır. F" • H H 1 · R • · Aakeri müfreze .elim resmi· unıaı an z. erı eııı· 
ni ifa etmif, muzika lran ve Türk cümhur Hz. !erinin yanında bir 
marılannı çalmıftır. lıtasyonun saat kadar kalmıştır 
iç ve dıt tarafı lran ve Türk bay- ' 
raklarile donatılmıı ve 19hrin Hariciye vekilinin akşam 

IÖtnJekliler" namında İtalyan 
ı..,çlerinden mürekkep bir cemi
~- te,kil etti. Bu cemiyet 1921 
"""İnde Romada aktettiği kon
~ "F qut hrkaaı'' ismini aldı. 

methaline bir tarafmda fariaçe ziyafeti 
hoı geldiniz yazılı ve ild milletin 
milli reıılderile ı<Wenmft birer Barlclge vekili Tevfik ANKARA, 27 A.A. - Hari 
tak kunılmuıtu. RDştD BtJy ciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 

tıııiyet izalannm ünifonnalan. 
'- tarkılan vardı. Eıki Roma u
:-ıii aeliml11D1ak {ekli olan el 
::_ldınnafı da kabul ettiler. O za
r;" kimıe t&hmin etmemişti iri 
lıt kongreden tam bir sene sonra 
L,llaolini ve fafistleri ltalyaya hl
....,, olacaktı. 

Ziyaretler Reiai Kazım Patalar Hazeratı 1 bu aktam İran Hariciye Veziri 
ANKARA, 27 (A.A.) - Bu ziyaret etmİf ve müprünileyhim Fünıgi Han terefine Ankara 

sahah ıebrimlze gelen Iran Bari- iadel ziyarette buiuıımuflardır. Palasta bir ziyafet vermittir. 
ciye Veziri Fürugt Han Hazrele- Zi f Be ekil J B M 
rl Ankara palasta ikametlerine Başrıehilin :ziyafeti ya .e!te • ~v • ımet. • • 

L_• dll d 'reci b' üdd Meclı•ı Reıaı Kazım Pa•alar tanau e en aı • ır m et ANKARA, 27 (A.A.) _ Bat- ' 

. Fatiıt fırka., sendikalist ya
~ SOayalist olmayan İ.,'«;ilerle ittJ
;.k ederek komüniıtlerle mll.,a-

istirahatten sonra refakatinde ı. vekil lamet Pata Hazretleri bu- Hazeratı, vekiller, İran sefiri 
ran Büyük elçisi Sadık Han ha· sün lran Hariciye Veziri Fiirugi Sadık Han ve sefaret erkim. 
lunduğu halde saat 11 de Harici- Han Hazretleri oerefine bir öğle hariciye vekalet er:karu hazır 
ye Veldli Tevfik Rilıtü Beyle Bat ziyafeti vermlttir. Ziyafette Hari 
vekil lamel Pap ve B. M. M. clye Vekili Tevfik Rilıtü Beye- [Devamı 6 ıncı sahifede) 

le etti. De7letc terettüp eden 
~J'İf ve mülkiyet hakkının mu· 
:"'l•z.11 meselesi tedricen faıiıtlere 
~~~etti Fqiıtler nihayet 24 teş
~ el 1922 tarihinde Napoli
lı. ~;.,. kongre aktettiler. Muso
''!" bu kongrenin hedefini şu 
~le ile izah etmiftİ' "Artık Öm 
~İİ yaşamıf olan liberal devlet 
'"ten.ini, zaferi kazanan genç 
~•lin mefku~ .. •İne uygun bir ha-

... ,,,,,,,., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,, 

letirmek". On ıenelik faşist ıi
._.,,tinin ruhu bu lcısa cümle İçi
'- aığdınlrru•trr· 

Her tarafta bayram 
hazırlığı yapılıyor 

Cümhuriyetin yıldönümü 
yarın parlak 

merasimle tes'it edilecek 

ıı.._ ~undan sonra da ltalyanm 
~! onuncu yıl dönlimilnü idrak 
• ·~ Roma Üzerine yürilyüf ha
._.,.,ti batladı. Muıolini Romaya 
~ ..._ksatla gidileceğini ili.n et- fe kadar atideki tertip asruile ka 
,_'!ti: "Dört seneden beri ltalya- bul meruiıni yapılacaktır. 
f bir hükümet vermeğc muvaf- y h A): latanbulda bulunan meb'· 
~olmayan politika acezeıini arın er yer us Beyefendiler. 

t etmek için ... " B): Kolordu kumandam Paşa 
'İ) Zayıf ve aciz Facta hükumeti Kapalıdır Hz. ve bilUnıum ~rk&n ve lhnera-
~ .... gömleklere karıı mukave- yı askeriye. 
L,:'~ etmeğe haZJrlandı. Hatta •• 
~ imzalatmak için bir emir- Cümhuriyet bayramına mü- C): Darülfünun Emını. 
""- - F k k 1 Ç) : lnhİ•arlar Umum Müdliril 
~.~ de hazırladı. a at ra , uıdil olan yarınki cumart<:Bİ 

d 'ld' · lrd'rd b' ve tube müdürleri. ıı.:: vemet e ı ığı ta ı e ır günü daireler tatildir. Baz.ı ta- .. 
~lal çıkacağını düşunerek, bu D): Vekaletlere mensup mu· 
•~ameyi imza etmedi. Fa<"ta raflarda, yarınki tatilin, cu- fettit Beyefendiler ve gümrük ve 

• • • K.r ı f ma tatilinde oldug"u gibi dük- inhisarlar •·ekaleti murakipleri. oı.. eti de ııtifa etti. a a a-
:L" İdaresinde tahtmı temin e- kan ııe emsaline de fQmİI o- E): Cümhuriyet müddeiumumi 
:""il • ı ai ve ba1timler . ı._ · irniJ de bu hareketi o muş- lup olmadığmda tereddüt ita- F) D 'lfü h 1 
~: Facta'dan sonra kral kabine : aru nun eyet · 
:;"'!iri!' • Sal d , ..ı olmuffur. Bau okuyucuları- C) · Defterdar ve ona tebaan 
4; 1 vazifesinı an ra ya tev- mu; keyliyeti matbaamızdan mektuı-·u, nüfus, emniyet, hukuk 
0,,etti. Salandra, Grandi ve Ve<:· 
..., 'b' f · ı • d 'h • d aormn•lardır. hleıi P">" • ve telg,af ve iakln 
~ I• 1 aşıst en e 1 trva e e- ..,. ınüdürl , ... ve şehir dahilindeki ka 
~ bir hükumet teşkiline teşeb- Dün tahkikat yaptık. Aldı- zıılar kayınakamlan. 
L..." etti. Fakat Muorolini eıki par- • l" at go"re Ca"mhu-i"."lla • kiim gımız ma um a • J): ~•aarif Müdürü ve muavi-
~· nter tekild.- hır hü • et leş- riyet bayramındaki tatil uma· ni ile ilk tedrisat müfettişleri ve 
l ' 1"e mufa.vakat etmedi&inden ., ·· l )' 1 
~~-Salandra'run tavıiy.,sile baş- mi olduiunaan, cama gunıi o· l\li , ıse ve orta meptep er müddr 
ı-.-ı · M li · kl'f · duiu ıribi, yarın da cuma ruh- ve muallimleri ve bilrunum mek-'tl etı uso nıye te ı etti. tep muallimleri. ti.:' o aiin bu'.;ündür, ltalyada fa- aatiyesi olmayan her yer kapa- K): Nafia be.şmilhendiıi n 
>ıı... İdaresi t""ssü.ı etmi~ bulunu- lıdır. maiyeti, Ziraat ve Ounan, Bay-

lt.ı f • "d 1 • ll•••••••••••••I, tar, Ticaret, Sanayi, Deniz ticaret :-ıı,, yada aşıst 1 areı nın on müdürleri ve Maden mi'hendisi. 
L~ l!lr bir pl&nçoaunu yapmak Cümhunyet baynmııun bü· L) S hh t "d" .. 
~.,y bir i• deaildir. Muaolini, : 1 a mu uru ve merkez 
;......., • ~ tün hazırlıkları ikmal edilmiştir. deki hükumet hekimleri ve sahil 
' yoluna çıkarken, politika Resmi, hususi binalarda elelrtrik- sıhhat ve .. hhat vek&leti te,kilAh 
~~esini iıkat ederek, artık öm- le tenvirat için tertibat alınmak· na dahil diğer bililmum 1ıhhi te-
~,.I YafllDU, bulunan liberal tadır. llk mektepler talebesi aı• '-'-"il rln • 1 ri hh ~·•at sistemini kaldsracağmı ve ..,..,.u e reı1 e ve 11 1 mll-.:""nn nıflannı bayraklar ve renkli ka· easeseler mlldürleri. 
t..._ yerine zaferi kazanan ğıtlarla aüılemektedirler. Mektep N) M"f .. f E k 
l,-._,,_nealin mefkUresine uy~m : u tü e • ve v af müdü-
"lt .,. lcr varın ve öbürgÜn tatildir. Da- .. 
Ilı' ~••tem ikame edeceğini söyle- ireltr le yalnız yann tatildir. Lİ· ru.0) B 1 d' k" (B J 
",!'tı. On sene sonra bu vaadini : e e ıye er anı " ediye 
• q ı. seve orta mektepler yapılacak b t hh t "d" }"•il "ı kın yapttğmı iddia edebilir. ye mer u sı a mu ur uıı ve 
, t I geçit reunine iıtirak edC<"ekler- aıhbt mileıseııeler müdlranı da ba 
~.~)an devlet !isteminde bir dir. llk mektep talebesi yarın aa• meyandadır) umumi meclis lza· 
'ıİ• .,P yapmıt, fqıat fırka leı- hah mekteplerinde toplanarak 
~bnı devlet teıkilah içine mez• muallimleri tat'afından verilecek 11

' 
...,-.k )'eni ve nev'i ~haına d' I l P): Siyasi fırka rüesası ce ida-
.~,...L """ konferanalan m eyecek erdir. ı · b h !.~""."r bir sistem yaratmı•hr. re heyet en ve arn eyeti. 
i"'a 1 ' Y ann Vilayette yapılacak ka· R) u i f tl L~,. Y,ı eımiş garbi Anupa dev- : mum men aa ara ha· 
"'t.., • bul proğramı ıudurı 
St '!"ın en büyilk derdi olan Saat 9 buçuktan 10 u kırk be- (Devamı 6 ıncı eahifede] 
~!e sermaye arasmdaki a· 
~ •zliği de ihdaa ettiği korpo
)"ıi o~ ıiatemi ile izale ederek 
t'ti ~ır ikh.,.di ıiatem meydana 
!tı;~ltir. Bir rejimin muvaffa':ti veya mu,·affakıyetaizliği 
~ll·ı ~P in,aat sahanndaki te
lt.,ı' erile ölcülmek lazım gelirse, 
""1t~"daki fasist rejiminin bu 
St •daki m~vaffakıyeti daha 
'ııı.t ebarizdir, ltalyanın her tara
ı.~ ınunt..zam yollar yap•lmı§. 
'.'.'i\ er. yeni ba•tan bina edil
S, rem, aahalar ziraate açıl
~ ....... aene~e . yeni bir ltalya 

,;::"'a eelmıştiı'. 
- devi • .. 

sindeki aikleti, dahildeki muval· 
faloyeti ile ölçülür. Bunun içindir ki 
İtalya harici münasebat nokta· 
amdan on sene evvelki zamanla 
kıyas kabul edemiyecek derere• 
de kuvvetlidir. Versailles sulh 
konferanaında ihmal edilen ltal
ya, bugün hak ve menfaatinin 
taalluk ettiği her meselede aözii
nü ıeçirecek bir vaziyettedir. 

Fakat fatizmin en büyük mu· 
vaffakıyeti maddi sahadan ziya
de manevi sahadadır. 19 uncu aa

.-dan bir a-

ye ,bir hedef ve bir ümit etrafın
da toplanınıt azimk&r ve müte
sanit bir İtalyan milleti maydana 
gehnittir. Bununla beraber, Duçe 
daha faıizmi hedefine varmıt te
lakki etmiyor. Dün ajanı t~lgraf
ları fatiat liderinin fU &Özleri 
aöyl...ıiiini bildirdiler: "Fqizmin 
ltalyan milletini yetiıtirmeai için 
ve ona hakiki vicdanını ve birli
ğini bahtetıneıi için daha otuz 
.,,_ lazımdır." 

Ahmet OKRO 

Ahmet Rasim 

• • 
ıçın .. 

Bugün bir ihtifal 
yapılıyor •• 

ihtifal nerede ve nasıl 
olacak? 

Oatadın OUimıinden bir narta ön
ce lllilliyet lotoiral muhabiri ta• 

rafından fekilen re•mi 

Uatat Ahmet Rasim Beyin ha
tırasını tiziz için Matbuat Cemi
yetinm tetebbüaile bugün saat 16 
da Musiki san'atkarlan cemiyeti· 
nin Beyoğlunda Bursa sokağında
ki merkezinde bir ihtifal yapılacak 
tır. Jhtifalde bu yarını asırlık kıy 
metli muharririn eserleri okuna
cak, beateleıunİJ güzide farkıları 
söylenecektir. Uıtadı sevenler bu 
lhtifalde bulunacaklardır. 

İhtifal münasebetile Ahmet 
Ruim Beyin vefatından bir hafta 
evvel Heybeliada gazinosunda hu 
auai fotograf muhabirimiz Hilmi 
B. tarafmdan alınan bir fotografı 
nı dercediyoruz. Foto muhabiri
miz üstadı cazinoda görünce he
men yanına yaklapnıf: 

- Müsaade eder..,niz bir rea• 
minizi alacağİm, demİ§tir, 

Ahmet R1>aim Bey, bu aırada 
çilina'ir aofrumı kurmuş, hafif 
tertip içiyordu. Üstat, fotofrafı
nm gazetede çıkacaimı Öğrenin
ce; hemen maaanm Üzerindeki ıl
te ve kadehleri kaldrrtmıı ve 
kendlııe çeki düzen verdikten aoa 
raı 

- Şimdi resmimi alabilirsin, 
demiıtir. 

• • • 
Bu akıam radyoda genç mu

harrirlerimizden Sehap Nali2 B. 
tarafından Ahmet Raaimin luıyalı 
11e -1.n hakkında bir "-'•· 
rana ııerileı:ektir. 

Fransızlarla 
İtilaf 
Dün bir protokol 

ve bir itilaf
name imza edildi 

ANKARA, 27 ( A.A.) -
Fran•ızlarla aramızda Suriye 
münaaebetile meıııcat ııe mazi
den müdecıııer İflerin halline 
imkan hani olaralc Türklerle 
Suriyelilerin cmlôlıine dair 
kat'i bir protokol 11e fimendi
lerl.er me•ele•i ltakkında da 
mucıakkat bir itilôl bugün ha
riciye Vekili TeııfiJr Rüıtü B•
yefendile Franaa Büyük Elfiai 
Kont dö Şambrön cenapları a· 
rcuında inua edilmİftir. 

Türkiye • FranN miincu•· 
batının dostane bir luıva içinde 
inkifal etmckt• olduğunu ırm
teren bu hôdiae me~nuniyeti 

muciptir. .................... 
Kopya 

Kağıtları 

Köylüler siğara 
kağıdı yerine 

kullanıyorlarmıt 

Sigara kiğıcb hükUmetçe in
hisar altına alındıktan sonra 
beyaz kopya kiğıtlannm ithali 
ve ticareti de menedilmişti. Be 
yazdan maada renklerdeki kop 
ya kiğıtlan memnu olmadığın
dan bunlardan külliyetli miktar 
da ithaliit yapılmakta ve köyle 
re kadar sevkedilerek bakkal 
dükkinlannda bile satılmakta
dır. Köylülerin bu renkli kopya 
kağıtlarım aatınalarak sigara 
kağıdı yerine kaçak tütünle iç· 
tikleri anla9ılmııtır. 

Yeni harflerden sonra . yazı 

makineleri teammilm ettiği ve 

köylerde kopya kiğıtları iıti

maline lüzum olmadıtı için ka 

çak iıtimalini arttınm renkli 

kopya ki.iiıtlan ticaretinin - ha

kiki ihtiyacı tazyik etmiyecek 

surette. bazı kayıt ve tahdidat 

altma almmaaı zaruri görillmek 

te ve bu huıuata tetkikat yapd 

lffafta tatilinin kaldırıl 
masına taraftar yok •• 
Belki cuma yerine pazar umu. 

mi tatil günü olabilir! .. 

Pazar gününe en çok piyaq 
alakadar olanlar taraftardır •• 

De 

Hafta tatilinin ticaretnaler için 
mecburiyet halinden kaldırılması, İf 
haanini geniıletebileceği yolunda or 
taya bir fikir atılmıttır. 

Bu mevzu etrafında ali.kadar bazı 
zevat ne ıörüıtük. 

Ticaret odaaı, cumanın pazara tah 
viline taraftar olup bu huıuata bir 
iki sene ev.el bir de teklif yapmıt, 
ayni meseleyi mecliste Kavalalı HÜ· 
aeyİa B.de teklif etmİflİ. Bu auretle 
benlralır ve mali hir bım müeaıese 
ler, cumadan maada pazarları da öi
leden aonra tatil yaptıldanndan it a
damlannm maruz kaldıldarı müıkü
litın zail olabileceği ve ecnebi mem
leektlerde haftanın 6 pnü çalııılnıa 
sına mukabil bizde il lıaçuk sün ta· 
lıtılmaamdan dolayi İf hacmmdalıi 
darlığın biraz daha ıenitliyeceii ka
naati vardır. Hafta tatilinin büsbü
tün kaldırılmaaı fikri iae, esaa itiba
rile umumiyetle muvafık ıelı:ilde kar 
ıılanmamalıtadır. Bir kere Avrupa
run her yerinde pazarları resmi ta
til sünü olarak kabul edilmiıtir. Bu 
medeni tatil ihtiyacından Jıizim müa 
tağni kalmamıza imkln ırörülmemek 
tedir. Haftanın 6 gÜnünü çaiıfmak
la ıreçiren hir ferdin bir gÜn de ta
til yaparak istirahat etmesi, ayni :rı11 
manda aıhhi bir ihtiyaçtır. BilhaHa 
ücretli müatahdeminin sıhhati itiba
rile hafta tatili zaruri görülmektedir. 

Y almz bazı kimseler, bakkal, tuha
fiyeci gibi esnaf ve tiiccann dükkan 
ve nıağazalanm tatil sünlerinde de 
açık bulunclunnalanna taraftar gÖ
rünmekteclirler. Bunlar eYeYll hafta 
nm her günü çalıımak -buriye
tinde bulunan memur anufmuı tatil 
günlerinde piyasadan ibti~ 
tedarik edebı1mek iınlinmı elde et-

Tatil gOnDnDn pazara tah· 
11111 hakkında llJı tehll/l 

yapan Kaoalalı HDsegln B. 
mİf olacalıları ve a]'llİ zamanda dük 
kin n maiııza aalıipl.ri de fula a
ht •erit edeceklerinden it hacminin 
az çok ceniıliyeecfi mütalaaamda bu 
luıımalı.tadtrlar. 

Ancak bu tekilde de ücretli müs
tahdemleri olan ticaretanelerin mü
navebe ile haftanın diler gÜnlerinde 
memurlarına bir ırfin tatil baldo ver
meleıi nyahut o ıün için ihtiyat a
clamlar çalııtırılmaları ltizumu da za 
ruri ıörülmektedir. 

Dlier taraftan esnaf cemiyetleri 
hemen IWnilen hafta tatilinin kaldı
rılmaaı aleyblndedirler. 
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: 1 Teşrinisani 
~ 

Salı •• 
5193 feliketi başımıza nasıl 

geldi, ignatief ne diyor? 

ı Yeni tarihi tefrikamız 
a 93 ... Ba sayı bize pek acık- rüc:ü bir muahede imaalabnıt
= lı bir zanıam hatırlatır: 93 de- b. 

maktadır. 

Amerika 

Geldi 

. lyince bir yandan Alıdülhami- Yeni tefrikamız bu adamm 
dla millete hir aldatmaç Rıuça ba..lmq bir luıtıraSina 

sefiri olarak yaptıfı n bozduğu dayanıyor. Baıka bir dile çev-

Hükllmeti tarafından Vqinıı 
ton'a davet ecli.lmit olan Ame
rika Müttehit 
Hük:Umetler An
kara seıfiri M. 
~iıarlea Sberrill, 
dünkü ekspre.le 
lstımbul'a dön
müttür. Sefir. 
Cümhurlyet bey 
ramında bulun
mak üzere bu ak 
ıamki trenle An 
kara'ya gidecek 
tir. 

Ali Rana B. An
karaya gitti 

Bir kaç günden beri ıehri· 
mizde bulunmakta olan Güm
rükler ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana B. dün akf&DI Ankara'ya 
ııitmiıtir. 

Recep 8. 
Cümhuıiyet Halle fırlcaıı u

mumi kitibi Recep Beyin ikin
ci tetrini ayının ortalanna doğ· 
ru ıebrimize geleceği beklenil
mektedir, 

Zeppelln Amerlka
ya vardı 

PERMANBUK, rt. A. A. - Craff 
Zeppelin ı.t- sat 10,S de P
lıak tebrin. ... 'ıtir. 

Millet meclisi oyuncafı, öte rilmemit olan bu hatıra, lırna-=: 
yandan Tuna boylarmdan tl tief'in yalmz Edirne •• Ayas-§ 
Y .,Uköye kadar selen Rua or- tafanoa'ta yapbğı itleri anla
dulan alda ıelir. 

Bütün bu felôketlerin 6a.)'
kDfll yıllarca l.tan6ulda Rua 
bÜfıÜk elfİai olm-alı oturan bir 
adamdır: Ceneral lpatiel ... 

Bu adam, Abdülaziz zanıa· 
nmda .arayın ııe hükümet a
damlarının damarlarına ırir· 
mİf, d•ııldi zayıflatacak her 

E f'ZT"Jle bat ıııırmllffu. Bu a· 
c: dam, Bomalılan ayaklandır

S nllf, Sırp/an ııe Karadailılan 
S: ayala kaldır....,, Bulgarlara 
=:bat kaldırtm'§tı. Tiirk ordul.ın 
~ bıınlarm h.,. birile döııüfe dô
= ııi1fe kuııııett•n diiftiilii zaman 
B ıran• bu adam Rıu ordularını 

Tana a-rin• yı'iriitmliftil. 

Rualar Balkanlan yanp 
=yırtarak latanbul kapılanna 
§ dayandıklan vakit ıene bu a• 
E: daın Rus murahhası olarak 
- Ayaatafanos'ta Türklere öldü-

hyor. 

Fakat bi2 6ıaıunla kalma
dılı. O zamana Yetİfmİf yerli 
ııc ecnebi bir fok adamların 

ya>ularından JpatiePin mııho
rebeden eııwılki İfl•rini d• tep-
ladık • -

Yakında okumaia batlıya-~ 
caimız 93 lelôk•tleri cıe /pa- 3 
tiel, bütün ba İfl•ri - ince ııe 3 
tlisli noktalarına kadar anla
tan bir ~dır. T ariJıin içine 
yalan katma;s; ycı;ı;Jığı her 
ııalı'ayr. oldaiu ,ibi ıröaterir. 
Bıaııaıla berab.,. bir roman gi. 
bi tatlı tatlı okunabilfl:ek bir 
70lda yaJUlnıqtır. 

Yum da açık ve sade türk
çedir. Her okuyan ne demek 
istenildiğini kolayca anlıyacak. 
Hem tarihi öğrenecek, hem de 
acılıh 11e gülünç tara/lan olan 
bir t.lkiye okumut olacaktır. 

1 Teşrinisanide başlıyor 
• • • 

A 

ADEM ve HAVVA 

Yeni romanımız 
Falih Rıflu Beyin rom-• yakında bitiyor. 

Bundan 110nra genç muharrir Yaşar Nabi Begln 
Adem ve Havva i•imli bir romaD1D1 neıre
decetfz. Pek ziyade heyecaııh •• meraklı ol
daiu kadar güel bir ualupla ela 7azılmı1 ohua 
ı. ... r1 tlmdlden okuyucalarımıısa ta....tye ederts 



Bükreşten mektup 

Bulgar murahhasları
nın terkettikleri içtima 
Müşkülat nereden geliyor?. 

Konferansa 
hakim olan hissiyat nedir? 

Konferaııs hegett umu111tgestne bir nazar 
BOKREŞ: 24 Birincitqrin - Bu ıuretle ortada iki tebarüz etmlı 

itiraf ebnek lazımdır ki üçüncil fikir cörülmelrtedir: Bani -dan bi
ri, evvel& ihtilafların halli, aonra 
miaııkın akti. Digerİ de evvell mi
aııkın akti, ihtilaflar aonra halle
dilsin. 

Bu noktai nazarlardan haqi .. 
sinin salebe çalacağı henüz ma
hlm olmanukll\ beraber, Türk 
heyeti reiıinin açık ve yerinde 
teklifinin taraftar kıızandıiı ko
laylıkla müşahede edilmektedir. 
Eaaaen samimi olarak Balkanlar
da sulhun teaiıi maluadile, ve 
hiç bir iddiıuı ve metalibi olmayarak 
konferaıuta hakim bir rol oyna
yan Türkiyenin bu İyi görü~ünü 
takdirle kar~ılamaktan ba,ka ne 
yapılabilir ? Balkan ittihadmda 
menfaati olan yalnız Türkiye de
ğil, hatta ondan fazla bu itte men 
faati cöriilen devletler savnla-
maz mı? · 

o • • 

Bıılkan konferansının gerek top
lanabilmeai ve werelue devamı 
bazı anzalar an:etmekten ıeri 
kalmamaktadır. Bulwarlar heyetle
rini difer Bıılkıın milletleri ~p
lannm tetebbüslerl Ü7erine Btik
reıe wönderdikleri ııibi, ayni he
yetin konferansa iıtiraki cuma 
akıamı toplanan koıueyde cen
yan ..ı- hararetli müzakereler
den aonra temin edilmiıtir. Bul
&'arlar her feyden evvel "ekalli
yetler meaelesi" iami alhnda ileri 
aürdülderi davalannm hallini 
kendileri için birinci del"e\:e ehem 
miyeti haiz bir me·;ele halinde 
müdafaa etmektedirler. Bilm"'1t 
kona.eyin cuma günkü karan on
ları tatmin edebilmi• midir? Za
hiren belki evet. F~kat hakikatte 
da valannda hassasiyet gösteren 
Bulwarlar en ufak bir imanın ve
ya müphem görmek iatedikleri 
bir iki cümlenin altında kendi id
dialan aleyhinde birer mana bu-
lup meyus olmaktan geri durma- Bugün komlı,-onlar ikinci içti-
yorlar. malarmı aktediyorlar. Konferan-

Her teyde" evvel ekalliyetler sm en faal bir çalı~ma ceph.,sini 
meselesi halledilain ! tqkil ede ·ı bu komisyonlar da 

Bu talebe muhatap te~kil ~de- belki ciddi m~lerle kartılaşa
bilecek Yncoalavya böyle bir da- caklardır. Fakat umumi bir men
Tarun mevcudiyetini bile tanıma .. 
ya aala yanaşmamakta, •e: faat temini yolunda çalııılırkeo, 

yolda tesadüf edilecek her han-
- Hanci ekalliyet? Toprakla- wi bir inza büyük gayeye Yar· 

rmıızda Balrar farzettiklerinizin 
hepai Yıagoalavdır. Diyerek bu id- mak yolunu ıaq>lattırabilir mi? 
dialannı delillerle taraine çıılq- Ve hanwi :kendi menfaatini müd
maktadrrlar. ril. millet böyle bir faaliyetin (el-

Meaelenin dördüncü Balkan ce uiramasma deiilıe bile, yavq 
lıtonferanaIDJD İçtima müddeti o- yurum~ıinc razı olabilir, taham· 
lan 933 -i 15 teırini e .... etine miil edebilir, ve buna veaile ol
kadar bir ......,ti halle raptedile-
cefi hakkında konaeyin vermİ§ ol mak cesaretini custerebilir? 
dufu karar Bulgarları tatmin et- 'il 4 .Y. 

mit cöriinüyorkon konferanmı a· Bu mektubumu konferan""' 
çılma cünü murahhaa heyetleri toplandıiı meb'u&an mecU.i bina. 
reialerinin nutuklan Bul•arlan · • d k" ı "d d" f d. • .. •

1 
aının ıçın e ı po.ıta ea onuna tev .. 

~İd~ .. ~n en t:?U en ırm.ege veaı • d.~ ~de~~~n mi':8k projeı.inin gö-

Heyetimiz reisi Ha.oan Bey 

1

. ruıuldugu k.:>ml'yonda bır fırbn~ 
müsbet konu•tu. Nutkunda sarih koptu. Bulgarlar salonu terkeıtı
olarak teklif ·etti: leı·. !3u. huı~s.tak.i ~ahilatr te!g"raf-

- Miaakı temin edelim. Büyük I la bıldırecewım ıçm aon vazıyetın 
cayeye Yaralun. Balkanlılar ara- \ tahlilini yarınki mektubumda bal
amdaki ihtilaflı meseleler o :ta- I mak kabil :>ltlr. 
man dıılaa kolay halledilir. Mec. S. 

HARİCi HABERLER 
Artık Alman mi leti 

fırka istemiyor 
Başvekil Von Papenle mülakat 

LONDRA, 27. A. A.- \'olff ajan 
11 bildiriyor: 

Monı.ing Post .cazetesi, cihan har 
binde harp kuvvetleri erki\nı hArp 
reiıliii vazifesini aören kaymakam, 
Stirlinıı'in Alman baıve.kili von Pıı
pen ile yaptıp bir mülakatı neıret
miıtir. 

Yon Papen, bu mülakatında bil
hassa demiıtir ki: 

" Artık Alman mille6, çok defa 
kendi merfaııtlannı milletin menfaa
tından tistün tutan fırkalar tarafın
dan idare edilmek istemiyor." 

?u !.Özlerden t.onra şİlih kuYvet
lerini azaltma meselesine temas e
den bqvekil Almanyada bugün ha
kim ofc. n rııisıin Alm ınyanın emni
yet Ye selimetten mahrum kaldığı 
merkttinde oldutJnu söylemiıtir. 

Dah s.nna Al.,,anyarun borçlan 
hah, İn geç •n •oı P -pen, demiıtir 
ki; 

" Bütün Alnunlar, borçlarını mert 
çe ödemek iıtiyorl~r. Yalnız Alrnan
JIUUD ödeme kabiliyeti, yapac:aiı 
ihracata. memlekl'tte yetiten mahsul 
leri ve imal ediler etyayı ecnebi pi
yaaalannda oatab•lmeain., pek ziya
de baf;lı bulunduğunu unutmamak i 
Cl'.lp eder... , 

Nazi'ler M. Brüning'ln oto 
mobillnl loşa tuttular 

BERLIN, 27. A. A. - M.Brüninc, 
dün akıam BılVye.-ada kain Bam
berg' de Naziler taı·afmdan tertip e
dilmiı dehtetli bir tezahüre maruz 
kalmıştır 

Poli~, hatibin sözüne devam edebil 

Chaco'da 
Harp bitiyor 

Paraguay muhasa
matın 

tatilini kabul etti 
VASHINGTON, 27. A. A. - Bo 

livya, bitaraf devletler tarafından ya 
pılan ve Parquay ile mevcut ibtilA
fm hakem vasıtaaile halline İnl:İzaren 
Chacoda muhaoemabn tatiline mü
teallik bulunan teklifleri kabul ebnit 
tir. 

Paraguay. esaaen muhaıenıatm ta 
tili teklifini daha evvelce kabul et
iDI§ olduiundan muhasematın pek 
yakında bitmeaine intizar olunmak
tadır. 

LA PAZ, 27. A. A. - Alman je
nerali Kundt, Chaco ordusu kuman
danlığnıa tayin edilmittir 

ASSOPTION, %7. A. A. - 200 
BoliY)'alı esir edilmittir. 

Dil• taraftan Paraguayldann 
Samaklay iıtihki••nı ele ~lt ol 
dw<lanna dAir bir ıayia deveran et 
m•ktedir. 

Bir Alman murahhas 
heyeti Kopenhağda 

KOPENHAG, 27. A. A. - Volff 
ajansından: Danimarka'nın ihı·ecat 

cuasından bazılarının kontenjana ta 
b..• tutulrnuı projesi hakkında Da· 
nimarka hükumetile miizakereye me 
mur Alman murahhaa heyeti diin 
Kopenbag'.a celnı.i,tir. 

meıini temin için müdahele mecburi· 
yetinde kalırufbr. 

lçtimaın hitamında Nazileı·, aabık 
b•!vekilin otomobilini t&f'l tutmuı
lardlr. 

Bir cam kırunıt•• da mümaileyhe 
birıey olmanuıtır. 

M. Hugenberg'in bir nutku 
BERLIN, 27. A .A.- Alman mil 

li}•etçileri fırkasının reiai M. Hugen 
berg, intihabnt mücadeleai münase
betile dün Kaıel' de bir nutuk söyle
mit•ir 

!~. f-fug~noerg, 'U nutkunda şu 
likri müdafa etmiştir: " Almanyada 
işsizliğin önüne g~mck isteniyorsa 
Alman hükümeti bevnelmilel borç
lar, bilhaHa 1931 te~u:ı:undanberi 
Alman ;ktiaadi hayatını felce uğra
!;,o borçlar meaeleaini hal işinde ÖD 

ayak olmalı ve buna tetebbüs ~bne 
lidir.'' 

Almanya ile Prusya 
ara~tndakl ihli/Bf 

BERLIN, 27 .A. A. - Volff ajan 
undan: Prusya bat vekili M. Braun, 
Leipzig mahkemeıi te.rafmdan veri
en karar hakkında mutaleatta bulu
nlll'llk Prusya kabinesinin mahkeme 
karanru kaide teıkil edecek ve vazi 
yeti tavzih edecek yeni eaas olduğu 
huıuıunda Pruıya kabinesinin müt
tefi oldufunu aöylemi4tir. 

Kabine, vazif~~rini ifa ederken, 
diğer kuvvetlerle müaadem.e ebnek
lcn mümkün m.... ebe 5&kınacak ve 
yalnız Almanya ve Pruayanın menaf 
fini kendisine rehber tanıyacaktll". 

ı Lindberg 
Meselesi 

ispanyada yakala
nan adam bir 

şeyler biliyor mu? 
SEViLLE, 27. A. A. - Und

bergh"in çocuiunun ölümüne ait 
büt;ın teferruab, bilmekte olduğun,. 
aöyliyea ve kendisinin J .. n Saul ol
duğunu iddıa eden adam, timdi ken 
diıinin Amerikalt olinadıfmı ve tn
l<ifl sırumcla hakiki ismini söyleme
diğini beyan etmiıtir. 

Üzerinde Amerikada oturan BUi 
iımindeki bir talıae lıltap eden bir 
mektup bulunmuıtur. Bu mektupta 
fU sözler T&rchr: 

" Yanımda bir tl\laııa Amerikalı 
bahriyeliler oldufu halde bir bara 
rittim. içtik. Zann- lıalıraa bina 
fazla konuıtum. Fakat b;ç kimaeyl 
telılikeye düfiirecek bir aöz aarfet
medim." 

Bu adam, Undberp'in meaeleai 
luıldoada pek az lıİrfe7 bildifini " 
fidyei necat olarak haydutlanne ye.. 

rilmiı olan panmm ne suretle taksim 
edilmiı olduğunu mük-elen bil. 
dilini aöylemittir 

Mümaileyb, Amerika menıurlana
c!an bqka biç kimseye fazla birte1 
söylaniyeceğini ilin etmİftİr. 

Beynelmilel fotog
rafcıbk sergisi 

BERLIN, 27. A. A. - Volff .. 
jansmdııa: 

Bertin sercilmi ofisi 1934 -
sinde Berli.nıle be1nelmilel büJiik 
bir fotoirafcılık ..-sisi tertibine lı:a 
rar nnniıtir. 

Londraya 
Yürüyüş 

iki bin işsiz nüma-
• yış yapıyor 

LONDRA, 27. A. A.- lnwiltere 
nin her tarafından gelen birçok itıiz 
ler Londra varoılarının muhtelif nok 
talarına vuıl olmuılardır. Oralarda 
kendilerini iskiln •e illfe etmek için 
icap eden tedbirler ittih:ız edilmit
lir. Bunlar, bir nümayİf yapm'k ÜZ 
re yann Haypark'ta toplanacalı:lar
dt<. 

LONDRA, 'l:T. A. A. -- Bir 'Aç
lık yörüyüıü" hazırlıyanlardan 2000 
kadar kimse, bugÜn Hayd Park'a 
doğru ilerlemişlerdir. Hizmetlerin
den istifade edilebilecek bü~ün polis 
ler, ..azife batmdadır. 

Bu yörüyüıü yapanlar, dôa·dcr ki
şilik safl;ır halinde bulunmaktadır
lar. Kendilerine allı ve piy .. de polis 
ler refakot etmektedir. Bir kargaşa
lık ~ıkmasına mani olmak içir. son 
derecede sıkı tedbirler alınmıştır. 
Şimdiye kadar herıey, ııikün için

de geçmiıtir. 
LONDRA, 27. A.A. - Açlık ye 

rüyücüleri, dün alcıamdanheri Lond 
ra kapılarınıh bulunmaktadırlar. 

Bunlar, parlamentoya bir iıtıda ve 
recekler ve itıizlere muz~l' olan ta
suruf tedbirlerine karıı !" "testoda 
ı:.ulunacaklardır. 

Nümayiıçilerden 2.500 kiti !(ece
yi, iıaiz amele milli komitesi tarafın 
dan kendileri için ihzar edilmit olan 
9 merkezde geçirmiılerdir. 

Nümayiıçiler, dilekleri temamile 
tatmin eclilinciye kadar Londradıı 
kalmak niyetindedirler. Birçok muaz 
zam nümayitler ve bilhaııa yann 
Hayd Park'ta ve pazar günü Trafal 
gar Sgnııre'da birer nümayiı yapıla 
caktır. 

Salı günü saat akıamı" 7 disinde 
nümayifçiler, herhangi bir grubun 
Veatnıinıter'e yaklatmumı men'et
nıİf olmaaına rağmen, istidalarını 
parlAmentoya vermeğe tetebbüs ede
ceklerdir. 

Hava seferleri 
LEIPZIG, 27. AA.- African io 

minde tek oahhlı bir tayyare ile 
Londradan hava yolile Kap'a gitmek 
İıliyen fngiliz kadın tayyaredlerin
den Sale, Barke ve P awe, Marsilya' 
ya ve ondan soma Kabireye gitmek 
üzenı saat 10,35 te Le Burjeden ha 
Vftlarumılıırdır. 

LE BOURGET, 27 .A. A. -· Bir 
aeyahat ta:J')'Vealle Londra - Bom
hay eelerlni ,._la çıkan lngiliz 
tayyareci lmn, Roma'a gitmek ü
.._.e saat 10,15 te Le Bourc~t den 
havalanmııtır. 

Arjantin'de etkiya 
BUENOS AIRES, 27. A.A. -

Bir tabur pl)'Jlde askeri ft 3 ta1yare 
Ue takviy., edilen zabit& kuvvetleri, 
geç~nlerde maliy~ nazırının oflumı 
•• Arjantln'li bir emlllı: aahibini lra 
çıran eıldyanm takibine çrknutbr. 
Maliye numnuı oflu kaçwıldaktan 
biraz nkit sonra serbest bırakıltnq. ..... 

Hiikıimet, Arjantin topraldannda 
kalmalannı iat .... diji 300 kifiyi 
m-1elr.et haricine çıkannafa kanır 
Yennittir. Bunlardan birçoğu ılzll 
bir haydut •• clalondmcı çetuiaa 
menıuptur. 

Berlinde iki elçi 
BERLIN, 'ZI. A. A. - Volff a

jaaamdan: 
Mwr hükümııthıiıa Mo.kon sefi

ri C...at bey Melımet ile Moako ... cla 
iri Yunan Ol'tııelPsl M. Coaııtantin 
Paaroudaa, Berlin'e cemiflwdir. 

1 O senede Avrupa faşist olacak 
Daha az konferans, daha ziyade kat'i 

kararlar lazımdır. 
Ruhları ancak icraat kuvvetlendirir •• 

MlLANO 27 A.A. -- Stefani Ajansı bildiriyor: 
M. Muasolini. burada söylediği bir nutukta yeni ltalyanıll 

tohumlarım atan mayı& toplantı&ında Milanolu siyah gömlekli· 
!erin mühim rolünü hatırlattıktan sonra demittir ki: 

"Bütün memleketlerden karar11zlık endite ve maddi sıkıııll 
ları artıran manevi rahatsızlıklar görüyoruz. Eski medeniyeti O 

şıyan milletler bile mukadderatlarından emin gözükmüyorlar· 
Biz cesur olalım ve korkmadan istikbale doğru yürüyelim. Dun· 
ya sıhhatini bitmez, tükenmez konferanslarla elde edemez. 

Daha az konferans. daha ziyade kat'i kararlar lizımd!L". DJ' 
ha az ruzameler ve d'aha yeni ve ciddi icraat zaruridir. Bir has!' 
ancak icraat ile iyi olur. Ruhları da ancak icraat kuvvetlendirir· 

10 sene içinde Avrupa fafiat olacaktır. Veya fatist rapı!•· 
cakbr. Binaenaleyh düşmanlarımızı artık bir kenara bırakabili 
riz. 

Rus sporcuları Ankarada 
ANKARA, 27 A.A. - Rus sporcuları bugün şehrimize el· 

mit ve istasyonda Halkevi spor tubeai murahhaalariyle •por te
şekkülleri mensubini Rus sefiri ve sefaret erkanı tarafından kar· 
şılanmış ve teşekküller tarafıncian misafirlere büketler vı-rilıni,ır. 
lki •arafın karşılatması çok samimi dostluk tezahürlerine sebeP 
olmU§ ve bir askeri muzika Rus milli marşını çalmıştır. 

ANKARA, 27 A.A. - Rus sporcuları şerefine bugün şaat 
16.30 da Halkevinde bir çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafett.- M••· 
rif Vekili Reıtit Galip Bey, meb'uslar, maarif erkanı. RuE sefiri 
Suriç cenapları ile Rus sefareti erkanı ve Halkevinin muhtı-lif ttl 
belerine mensup birçok zevat hazır bulunmuttur. 

Fınn 
Satacakla1' 

Diş tababeti 
Kongresi 

Ölüleri yakma ce- Birinci milli kon~ re 
miyeti Almanyadan salı günü toplanıyot 
tefvik gÖrÜyormUf Türk dit tabipleri cemiyeıiııİ~ 

tetebbüaü ile önümü-.:deki s.~lı gıı 
nü Darülfünun Konferans "alo·. 
nanda birinci milli diı tabab<l' 
koncreai topla=ıcaktır. 

Ölüleri yakmak için tetkili ar 
za edilen (Türk Krematoryom 
cemiyeti) müe11isleri, bir türlü 
bir araya gelerek cemiyetin ha
zırlamnıt bulunan nizamname 
projesini okuyamamışlardır. 

Bu fikrin ileri gelmı taraftar
lanndan Anadou Ajansı muba 
ıebeclsi Necip B. bu fikir etra. 
fında ne,riyat ve propagandayı 
d'enıhte etmiftir. 

Müstakbel cemiyet müessis
lerine Almanya' dan birçok yar. 
dun videdilmittir. Berlin Halk 
yakma cemiyeti. bu fikrin mem 
leketimizde tamimi için mües
aislere bazı yollar göstermif, 
Türkiye için alınacak yakma 
hnnnım çok ucuz satılmasına 
delilet edileceği de bildirilmiş-
tir. 
AJmanya'dım yapılan bu tet

vikatm bir az da ticari mül&ha 
zalara müstenit olduğu ve bir 
kaç fınn satmak gayesini istih
daf ettiği anlatılmaktadır. 
Mütevasaıt bir fırmm tesisa

tı 40 • 50 bin liraya malolabile 
ceği de tesbit edilmittir. 

Kongre asıl ilmi içtimaını S"' 
yaıuttaki ditçi mektebinde ye.p•· 
eaktır. 

K ">nırrede, ol<una~ak raporl•' 
üzerinde münakaşalar 1apılrnV1 

mukarTerdir. Oit tababeti aleınio· 
de ehemmiyetli bir allka uyaodı
ran dit tabipleri koogre•ine di~e' 
Tıp ıubelerine memup bit· çok s<' 

vat iıtiı-ak edeceklerdir. 
Bu meyanda Kadri Reşit, ZiY~ 

Nuri P,. larla l'1ya Salih, 111°~ 
Fehmi, Nuri Ömer, K~-'llR hrTl•' 
ve Tııptas Beyler konırefe ;ırz•1' 
mek üzere komünikasy"":"r h'" 
:ı:rlamıt:ardır. 

Bundıııı maadA Tıp fııt.ülte.,ı_ 
dit tababeti ınbe•İ talim heY"

1
' 

tarafından 6 miihim me,·zu ü•tt"' 
rinde .öz söylenecektir. 

Kong'renin devamı müddei'."~ 
ekalliyet ve ecnebi mektepleri 
dahil olduğu halde bütün l'.se ::. 
orta mekteplerde a ğrz ve dıı b . 
zıaaıhhaaı etrafınd:ı dit tabiple':· 
m.iz ta.rafından konferanslar ,,erı• 
lecektir. 

( Haftalık Siyasi İcmal 1 , ____________________________ J 
imzalamıyarak ve konferansı da 
yarıda bırakarak memleketlerine 
avdet etmişlerdir. 

ihtilifm arkumda dört taraflı kon 
fer ... m y~ bir konferans mı, yok 
sa eski konferansın devamı mı gibi 
ve daha buna mümasil meaeleler 
beliraııektedir ki, ihtilifm esasını 
da bunlar tefkil ediyor.Siyasi hava 
her halde bu konferans fikri ileri 
atılmazdan evvelki zamandan da
ha fenadır. Ve Mac Donald'm kon 
ferans fikrini ileri aürdüğüne pif
man olduğu bildiriliyor. 

libatı tahdit komisyonlarmm bi
rinde Fran1ız murahhası Masaig
li de Almanyanm zannedildiği ka
dar ıilihaız olmadığım iıbata ça
lıtıyor. Massigli, bir devletin sa
hip olabileceği asgari asker mik
darı hesaplanacağı zaman . poliı
lerin de nazarı itibara alınması la
zım celdiğini söylemiıtir, Bun
dan sonra da böyle bir teklifi ile
ri sürmesine imil olan mülibaza
yı izah etmittir. Massigli'ye göre 
AJmanyamn 150 bin polisi var
dır. Ve bunlar biç bir memleketin 
polislerine benzemiyorlar.Bunlann 
35 bini kıtlalarda iskan ediliyor. 
Polis teıkilitının tayyareleri var
dır. Makineli tüfek müfrezeleri 
vadır. Askerler ribi talim terbiye 
görüyorlar. Velhasıl bunlar polis 
değil askerdirler. 

· at taraftan da Herriot nutuklar '' 
ederek biribirini itham etnıek' 
tedir. Gazeteler de arada münak•~ 
tanın hararetini muhafaza etnıe 
için elden gelen gayreti sarf et· Üçüncü Balkan konferansı Bük

ret'te toplandı ve çarşamba günü 
de içtimalanna nihayet vere!" .Kon
feransın kartılaftığı en mt:bim 
mesele bir Balkan Misakı imzası 
idi. Ve bu yüzden Bulgarlarla Yu
ıoslivlar arasında çıkan ihtilaf 
yüzünden müzakerat inkıtaa uğra 
dı. 

Hakikatte bu mi1ak işi o kadar 
ehemmiyetli bir mesele değildir. 
Çünkü Balkan Devletleri de dahil 
olduğu halde bütün cihan devlet. 
!eri bu misaka benzeyen Kellogg 
misakını 1928 senesinde imzala
mış bulunuyorlar. Malumdur ki 
Balkan konferansı resmi bir kon
ferans ta değildir. Binaenaleyh 
burada verilecek kararlar temenni 
mahiyetindedir. Yani mümessiller 
bu kararların tatbiki için mensup 
oldukları hükümetler nezdinC:" te
~bbüsatta bul11nmağı tlf'ruhte et
mektedirler. Hi.1 ve vaziyet böyle 
olduğu halde Bükreşe giden Bul
rar mümessilleri kendi hükümet
lerinin imzaladığı dünyayı şamil 
bir misakın yalnız Balkanlara §&· 
mil bir aynini im:r.alamak isteme
diler. Daha doğrusu misakı imza· 

lamak için ekalliyetler meselesinin 
halledilmesini ıart olarak ileri sür
düler. 

Uk nazarda ekalliyetler mese
lesi ehemmiyetsiz telakki edilebilir 
Esasen her devlet ekalliyetlerin 
hukukunu muhafaza icin Milletler 
Cemiyetine karşı taahhüde giriş· 
miş bulunuyor. Ve Atinada topla
nan ilk Balkan konferansında da 
ekalliyetlerin hukukunu muhafaza 
esas itibarile kabul edilmiştir. Fa
kat Bulgarlarla Yugoslavlar ara
sındaki ekalliyet m<!selesinin bir 
husuıiyeti vardır: Bulgarlar 1a
kedonyalrların ekalliyet olduğunu 
iddia ediyorlar. Yugoslavlara gö
re. Makedonyada ekalliyet yoktur. 
Bın.ııenaleyh ekalliyet olmayınca 
hukuku muhafaza olunacak insan
lar da mevcut değildir. Yani sözün 
kısası tarihi Makedonya meselesi 
bu defa karşımıza bir ekalliyetler 
meselesi §eklinde çıkıyor. Ne harp 
ten enelki diplomatların. ne de 
harpsonrası devlet ad:ımlanum 
halledemediği bir meseleyi dünkü 
bugünkü Balkan konferansının 
halletmesi beklenemezdi. Binaena 
leyh Bulgarlar Balkan misakını 

Bükreşe konferansında.ki bu vazi
yet Balkan itthadrnın henüz uzak 
bir mefkure olduğunu göstennek
t'!dir. Bununla beraber, Balkan 
mefkuresi değerli ve Balkan mil
letlerini selamete ve refaha götü
recek bir mefkuredir. Bunun için 
ümitsizliğe kapılmıyarak çalıf
rnak lazımdır. 

"' .... 
Almanyanın teılihatı tahdit 

konferaaından çekilmesile husule 
gelen inkıtaa benzeyen Taziyet hi 
li devam ediyor. İngiliz Ba~vekili 
Mac Donald'ın tetebbüsü ile dört 
büyük Avrupa deYleti arasında bir 
konferans toplanmasnıa karar ve
rilmitti. Bu karar, konferansın iç 
tima mahalli etrafında cıkan ihti
laf yüzüncİen toplanama.dı. Fran
sızlar Cenevrede toplanılmasını is
tediler Almanlar Cenevreden baı
ka her hangi bir yer olur1a olsun 
gitmeğe hazır olc!uklarını. fakat 
Cenevreye gidemiyecelderini bil
dirdiler. İngiltere ile İtalya buraya 
gitmeğe haztrdırlar. Fakat Alman 
ya ile Fransa arasındaki ihtilaf yü 
zünden bir yer üzerinde karar la
lmamadL 

Bu İçtima mahalli etrafındaki 

Diğer taraftan Fransız Başve
kili Herriot'nun teslibatı tahdit 
konferansı divanına verilmek üz
re yeni bir proje hazırladığı bildiri 
liyor. Telgraf haberlerine göre bir 
müddetten. beri F ransı.ı harici ye
sile F ranaız erkanı harbiyesi ara
sında temaslara mevzu teşkil eden 
bu mesele üzerinde bir karara va
rılmıttrr. Projenin teferrüatı hak
kmda malfurıat Yerilmemekle be -
raber bunun maruf Fransız tezini 
yani emniyet meslesile silihlann 
tahdidi meselesini telif eden bir 
proje olacağı bildiriliyor. Sonra 
Fransada mecburi askerlik müdde 
ti de bir mikdar daha indirilecek. 
Velhasıl silihları tahdit meselesin
de en büyük alaka ile beklenen ha 
dise F ranaarun ileri süreceği bu 
projedir. 

Herriot projeyi hazırlamakta 
iken diğer taraftan Cenevrede tes 

Almanların komisyonda mu
rahhasları olmadığından tabii bu
na resmen cevap veremedileı·. Fa. 
kat Alman gazeteleri ve Alman 
hükUmet adamları Mauigli'nin 
sözlerini cevapsız bu-akmamıılar
dır. Fransa ile Almanya arasında 
ki münasebat cidden garip bir saf
haya girdi. Bütün ihtiliflı mesele
ler iki mell'lleketin devlet adamla
rı arasında bir polimik mevzuu teı 
kil etmektedir. Bir taraftan Yon 
Papen ve Von Schleicher, diğer 

~a: 
mektedirler. Bakalım bunun e•~ 
mı ne olacak? .• 

* * .. 1 t 
Romanyada kabine teşekkü . ~ İ· 

ti. Geçen hafta da tabmin et~'1 . 
miz gibi ba§vekilete müli koY. 

11 

fırkasımn lideri Maniu geçmiştıti 
Fakat kabinenin teşekkül etnıe' 
ne rağmen. geçen kabinenill s~· 
kut.una sebep olan Rusya ile JJI; 
sak meselesi etrafındaki müph 

d·..,or• 
miyet havası bili devam e ı, , 
Hatırlardadır ki Vaida kabirıesı. 
hariciye m.zın Titulesco ile ~~!; 
vekil V aida arasında çıkan i\fht1• d• 
yüzünden istifa etmi!ti. ar 

·· ake
Rusya ile derhal misak muı İf' 
ratına ba§lanmaıını iltizam ett11 

Ro· 
Titulesco ise Besarabyanın 111~ 
manyaya ait olduğunu RusY• n 
tanıması şartile misakın iıntııil 
istemiş. Ve bu noktai nazartıı:r t~f' 
lif edilmeyince, Titulesco 15 {J 

etaı.İ§ ve kabineyi de beraber 
1 

rüklemiş. İ' 
Vaida'nın her noktad~ Mj~ıı 

ile anlattığı öteden bert .. 111 jıtl"• 
bir keyfiyetti. Başka :'üılu 0 
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lngil·z Lirasının Sukutu Devam .. diyor 
• Ekonomi 

Sterlin ile kimse 
nıuamele yapmıyor 

~i~:en istemez .• bırakın, o ç::;de 
Toplandı kendi kendisine durur Çiğneyenler 

• 
Gazi ..;ük~fatı hak- \ S h•b• N 1 bi • k•? t 

kında verilen a 1 1 soruyon ası zun 1 

lngiliz, düşmekte berdevam •• kararı tastik etti Tosun değil mi tosun?. 
Gazi mükafatı için verilen eserler 

arasında jüri tarafından seçilen TT. 
T. cemiyetinin yazdığı tarihin 4 ün
cü cildi, dün toplanan Darülfünwı 
DiYanınca da kabul edilnıi~tir. Ese
rin kazandığı 1500 liralık mükafat 
Cümhuriyet bnyraını günü Cemiye
tin enıkİne '\--erilec-ektjr. Ay11ıİ zaman
da fakülte tale~esinın okuyabilmesi 
iç.in e~erden kafi bi.r miktar &eminer 
lere kon11caklf1'. 

ı.,,,l"giliz liruı fiatleri dün de 
lıqJ dradan düşük gelmi} ve latan 
ij borsa11nda sukut deva.m etmit .. 
b' l>ün Londradan gelen fiatler 
~" lıterlin mukabili 692,S kuruşa 
/dar düşük olduğu halde borsa
• alıcı olduğu için latanbul bor
~llnda daima bu fiatten bir iki 
lltut Y\lkarıdan fiat bulmu~tur. 

ı. ~aterlinde ron günlerde görü
~ n ıatikrarsızlık piyaaada lngiliz 
b~trine muamele yapanlan btiı
~n azaltmıstır .. ihracat mevai
ıı. .de olduğumuz için çok olıtn 
1 ~~i muamelelerin hemen hepai 

1
llt1h2in gayri paralar üzerinde 
•Pılmaktadır. 

ltömür ve çimento 
Qorsaya alınacak mı 
~ahsul fiatleri düskiın olduğu 
llıt ;Zahire Borıa'1 varidatı da 
~lup mit.dardan çok af8i'ı bulun
'-lı:ktadrr. Bu yüzden Boraa, an• 
'lllemurin ve mÜııtahd .. min 
ıo tlannı, o da bemen her ay 
M~ lS, 20 gün teahhurla tedan"k 
~P verebilmektedir. 
~raa •nridabnm tezyidi için 
'İıı Üt" Te çimento gibi maddele
• lıoraaya ithali düşünülmekte .. ,.. 
"1. ıcal't!t Odasmca keyfiyet tet· 

edilmektedir. 
4' !ütünün de borsaya alınmıuı 
~~nülmü,ae de kabul edilmemiş 

~imento ve kömür lt'ibi madde· 
'• ~ horaaya ithali halinde Zahl· 
ı..""raaaı varidatının haylı arla• 
-.ı İİınlt edilmektedir. 

Eylulde naaıl 
geçindik? 

1 lic....,ı odaoı eylul ayına ait 
.::bulun geçim endek•ini net· 

qtir. 
~u endelue nazaran eylul •· 
~· lıayat latanbulda bir ay ev 
ltı " naaaran bir mikdar daha 
L;

1
1•la.,,.,trr. Bu tenezzül binde 

ti) kadordır. Tenezzül bilhassa 
ıı.,~k Te içecek maddeleri üze
~t edir. Gariptir ki kıt yaklaş
~ lıalde bu ayda yakına ve ay
~ı..,. maddelerinde de biraz te
"ıı . ııörülmilıtür. Bunda havala-
~ titmeoinin teairi fuladrr. 

bıı lyecek etY• Te ev kiralan 
~tr da eıki f"1at ıevlyeaini mu
'-l:,~~a. etmiştir. lndek<e nazaran 
~ ·"':"lda bet nllfuıl ıı bir ailenin 
••.'.."'• Ö\"in 13147 liraya ihtiyaç 
~Qı, 

Yeni vapur 
servisleri 

lt~~l>~bi bir .vapur tirketi mem• 
""' llıııde ~ınıal memleketleri 
ıı;1 

1 ııdn bir servis teaiai için fa· 
lı,: :ıe b,.,ı .. nııtlır. Bu kumpanya 
~t' t•t 0.1atı.ına müracaat ederek 
·~ '( t.d.cni ~ ve Marmar" limanlari· 
1-r, ·•n4n, Jngiliz ve Baltık liman· 
'trtr~r-a'!".d• yapılaca~ .olan bu 
't'Pu er ıçm on tane bırınci .ıunıf 
•~ b r lahaia edeceğini bildirmit 
~1!' lı.ıuusta bazı malümat iıte-

•r. Şirket bu •eferlerin tema-

men kabotaj şeraiti dahilinde ce
reyan edeceiini de bildirmekte
dir. 

Bir komisyonun 
ilgası isteniyor 
Alman sanayi erbabı hükıime

te müracaatla domates komisyo
nu diye iıim verilen ve Almanya• 
da bazı mevaddın kontenjana ta• 
bi tutulmaaı için te,,ekkül eden 
komiayonun ilgaımı İıtemektedir
ler. 

Toptan etya fiatları 
Ticaret OJaaı iatatiatik şube•i 

fstanbulun 931 seneai loptan eş
ya fiatleri endekslerini ikmal et
mİJ ve istatistik umum müdÜTlü
ğüne göndenni.tir. 
Odanın aylık ve senelik olarak 

tanzim ettiği bu endeksler bu sa
had .. ki IKıtlu~'lı dolc'urmaktadır. 

Pirinç iatih•alAtımız 
~~hrin izdeki pınnı. •icİrleri 

ve çeltik fabrikatörlerinden bazı
ları dün Ticar.,t Odaaına bir mü
racaatta bulunmu~lardır. 

Bu müracaatta memleketimi· 
zin pirinç ihtiyacmın aenede 3000 
vagondır. Geçen ıaeneler pirinç ia .. 
tihıalatmıız 2500 vağonu bulmuş
tu. Bu aene istilt ... lat fazla oldu
ğundan 3000 vagonu da gaçmiı
tir. Geçen aeneden kalan epeyce 
bir stok da vardır. Pirinçciler bu 
nokta Üzerine Odanın nazarı dik
katini celbederek hariçten bilhaı· 
oa Bombay ve Hindiye nevinden 
pirinçlerin ithalinin menini iate ... 
mektedirler. 

Oda, bu hu>u•la tetlnkat yap· 
makt, dır 

Yerli rugan ve glase 
Ticaret Odasnın Debağlar ce· 

miyeti yerli rugan vc; gliaeler hak
kında bir mür!l~•rntla bulunuak
br. 

Cemiyetin miiracaatmda yerli 
ruııan ve glaaelerin en iyi Avrupa 
mallarile mukayese edildiği tak· 
tirde ayni nefo.,•tte olduklarm:n 
&'Örüleceği ya:--ı:amk glaıe ~e ra
gan imali için fabrikalann büyiilı: 
fedakirlıklar yaptıfrı ila.-e ediJ .. 
111ekte ve hu iki cın; derinin itha
linin men'i tf"uıcnni edilmektedir. 
Odaya ayakkabıcılar da ayni me
aele Üzerinde bir müracaattft. bu
lunmuşlardır Yalnız, ayalı:kabıcı
lar debağların temamile aksi ka
naattedirler. Onlar glase ve ru
ganlanmızın kemiyet ve keyfiyet 
itibarile kiıfi bir halde olmadığın
dan ithalatı lüzumlu göatemıekte 
dirJer. 

Mısırdan talepler 

• 
Talebe cemi,. 
rinde faaliyet . .: ..... ı 

Yeni deu .eneıi ba•ladığmdan Ta 
lehe cemiyetlerinin de faaliyetleri 
<.rlmıslır. R11 meyanda geleck ay 9 
da Edebiyat, ıs inde Tip fakülteleri 
talebe cemiyetleri senelik kongreleri 
ni akteclecelderdir. 
Mühencliı mektebi talebe cemiyeti 

kongresi de aym onunda toplanacak 
br. 
Ayın onunda mühencliı mektebi

nin a1nı zamanda 49 uncu yıldönü
müdür. Bu veaile ile mektepte bir 
aeırgi açılacak ve gece bir balo verila
celı:tir. 

Göğüslük 
Dünlcii pzetelwden lıiri henüz 

yerli mab göğU.liik ve çorap alama
m'! bulunan talebenin mektebe de
vamdan menedilclilderini yaznuflır. 
Dün bu buıuıta maarif müdürü 
Haydar Bey bize tunları aöylemittir: 

- " Böyle bir badiae yoktur. Şim 
diye kadar hiç bir taleb• veliıi, gil
ğüalük yaptıramadığım için kızunı 
mektebe almıyorlar diye, tikayelle 
bulunmuş değildir. Zaten talebe böy 
le bir mecburiyete tabi tutulmamıı
lır. HaJa mekteplere eaki aiyab gö
ğüılükleriyle devam eden talebe var 
drr. Verilen karar yeniden gog<U
lük yaptıracak olunlann bu göğüı· 
lükleri gri ve kumlu renkte yerli ma 
lı kumatlardan yaptırmalarıdır. Mu 
mafih göğüslük yaplıramachldan i
çin hiç bir talebenin mektebe devam 
dan menedilmecliğini tekrar IÖyle
mek isterim. ' ' 

Talebe kasketi 
giyenler 

Talebe olmadıldan halde mektep
li kasketi giyenlere ıık ..ı.. teaadüf e 
dilmektedir. Talebe olmadıklan hal
de Dlf'ktep kasketi ıiyenlerin men• 
c!ilmeleri kararlqtmlmıtbr. Yakala
nan f&hle mektepliler cezaya çarptı
rılacaktır, 

Savur kayma
kamlığı 

MARDiN, 27 (Milliy t) - L
tanbul maiyet memunı olup vila
yetimiz maiyet memurluğuna ta
yin edilmit <>lan Mülkiye mezun· 
!arından Bahi D. Savur kayma
kamlığı vekaletine tayin edilerek 
yeni vazifesi ba4ma gilmİ§tlr 

Sergiyi h•ı:ırlagan heget içtima halinde 
Allar kitniyor, öküzler, dana· yiın. • Biz;...lıini yavna.mdan •· 

lar, inekler böiürüyor. Koyunlar yırma. • Daha giiççiik le hani. •• 
meleyor, ve etekler anırıyor. Bir - Şemai Beyin ab meydanda 
aürü batı bot hayvan Dolmabah· yok. . Aman, ürkek bir bayvan
çenin eski has ahırlanm barınan dır. Kapıp koyuırenlilene bir cla
yerine çevirmiJler •. Şurada al bir ha bulamayız . 
kıırak, çifte ata ata kara yağız ı Safa kaçayım diyonunuz, ta· 
bir katırla takalaşıyor, ötede bir ha kalkmq bir kısrak, burnunu· 
qek, hazin hazin arurarak elin- 1 zun dibinde aoluyor. Sola döniiyor 
den a1ına.n e,ini anyor. aunuz, iri hir manda, ıös.lerini aç 

Burun burna ııetmiş koyunla- mıı, yiyecek ıribi size bakıyor. 
nn hıçkıra hıçkıra melemeleri, ai- Baytarlarm teli4nu aormaym: 
yah derili mandaların, baflannı - Sağdan liçuncüde kimin "-Y 
kaldırarak, korlrunc korlcanç bağ vanı var?. 
nımaları araımda, · fotografçılar - Kı ... aim yavrusunu nereye 
habre poz alıyorlar. koydunuz?. 

Şu iri boğanm objektif karşııuıı - Halim Beyio kısraima dik-
da aman ne manalı, ne azametli kat etainler. , 
bir durufu var .. Evvela, boynu:ı· Ve bir içeri. bir dqan kotut
lannı tutmak İıtemi~lerdi. Sahibi malar. . Dörtnala kaçan beygirle 
mani oldu: rin arkaımdan aaldınşlar. . Bu

- lıtemez .. Bırakın .. O kendi rada en dikkat edilecek meaele 
kendine durur. 1 fU: tki •Yll" bir araya getirme-

Adamcağızm h kkı varmıt- mek. • Kızılca kıyamet itte o za
HayYan kuzu gibi aakinletti. Yal- man kopuyor. 
nız resmi alındıktan aonra, teııek· Tertip heyetinden Abdülkadir 
kür makamında iki 'def• üıt Üste Beyin ayak üıtü bana anlattltm• 
böğürdü. göre, bu ıene hayvan aergiıine, 

Sahibi elindeki resmi, önüne ya1ınz at, kıU"ak, tay ve katır ola 
gelene gösteriyor: ralı: 100 hayvan ıı!rmif. 30 tane 

_Nasıl ha? •.• Nasıl bizimkl7. manda, inek ve bola, 230 koç ·..e 
Toaundur, tosun Vallahi.. eliti koyun var. Sütçülerin inekle-

30 Teırinievvelde açılacak bay rini bu sene müoabakaya kabul 
· Yan sergiainde olduğumu tabii an- etmiyorlar. Malümya. . Sergi, 
ladıruz. Bu sergi Galataaaraydakf hayvan çoğaltmağı meslek edinen 
ıergiye benzemiyor. Burada t.,... lerin hayvanlarına mahauıtur. 
bir edilen mallar, ekmek, MI İll&- Satılık olmıyan aüt inekleri 
miyen cinsten defli . Her biri o- bundan tabii müstesna. . Sergiye 
turduklan yerde afı kilfli yiyen ba:yy&11 kabulü muameleai bu ak
hayvanlar .. Genizleri yakau ııüb tam (dün) bitti. Bu sene, hayvan 
re kokulan araımda dolatıyoruıa sergisine, ümidin çok fevkinde bir 
Beygirini nallatan bir ihtiyarm raibet var. lttirak eden bayvan
keyfinden ağzı kulaklanna van- lar içinde Prenı Halim Beyin hay. 
yor: vanı ile yüzbaşı Sami Beyin "Çan 

- Eh, gısmebe bu yıl gaza.na. Kaya,, ıı erki.ru harp binbaıııı 
cağız sfbi.. Sonra, bayvanm nr· Sırn, süvari yüzbatm Avni Beyle
trru okııyarak: rln taylan, en iyi yetiıtirilmit olan 

- Dehey .• Gır at.· Göreyim landır... Puvantai heyeti, önii-
senı. • . müzdeki Cumartesi toplanarak 

Baytar memurlan, haa ahınn sergiye İflirak eden bayvanlan 

1 
içinde bütün haynn sahipl .. rini puvaıı itibarile tefrik ederek ayrı 

Mısırdan hir miieıaes.. memle- 1 Vatandaş: memnun etmeğe çalıf'YOrlar. Ser- ayn notlar verecek ve del't!celer 
ketimizden µeynir. kabak <.ekir- Her Türk- aile babası, aile giye gelen hayvaıılan, yerle§tir.. üzerinden tethir edilen hayvanla-
d,.ği. bul~ma ve ayva almak için nüfusu baflna ıene.Je bir lira mek dile kolay. . ra mükafatları dağıtılacaktır. 
Ticaret odasından ml\himat İ.•le- Bankaya yatırmalıdır. 1 Sağdan soldan mıiracaatler: Ha)'Y&D serıılslnden çıkarken 
miıtır. -••••••••••••i - Efendi. . Elini ayalmı öpe- üç askerin gilçlükle zaptedebildi-

Anıuı : "Bunlan 
uımz,, diyor 

Galatada Topçular caddesin 
efe Kirlr:or iaminde bir çocuğu 
otomobille çiğneyip öldürmek
ten suçlu Heiaelmann V aba ve 
Adolpb efendilttin muhakeme
lerine dün Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Dünkü 
muhakemede dinlenen şahitler· 
den birisi birdenbire fenalaş
mıt bayılmıştır. Şahit ıu geti. 
rilip tedavi edilirken bu hadise 
davacı mevkiinde oturan ölen 
çocuğun anneaının sinirlerini 
bozmuş, kadın ağlamağa ba!la 
mış Te: 

- Asınız bunları. onlar be
nim ciyer paremi öldürdüler. 
siz de onları asınız, diye bağır
mııtır. 

Bu yüreği yaralı kadın m::'.t 
külitla teskin edilmiş. muhake 
me iddia makamının talebi veç
hile hadise mahallinde tetkikat 
yapılmak üzere başka güne bş· 
rakılmıttır. 

Karaman koyunu 
• 

yerıne 

Mezbaha damgalarını taklit 
ederek karaman koyununa dağ
lıç diye marka vurmaktan suç
lu kuap Mihalin muhakemesi
ne dün Ağın:eza mahkemesin
de devam edilmiştir. 

Cereyan eden muhakeme ne
ticesinde bu sahte damıraları 
Mibalin vurduğu sabit olırıedı
ğından beraetine karar Yerilmit 
tir. 

Eroin 
Kaçakçı) an 
On iki kiti adliye-

ye verildi 
Emniyet müdürlüğti ıehirde 

12 kitilik bir eroin satıcısı te
bekeai yakalaDHthr. Bu tebeke 
yi tetlril edeni• Aristidi. V ui
la.ki, V aailaki Luka Armanda. 
Hiristo. Dimitri. Niko. V aaıl; 
Aram; Mıgırdıç; Mehmet Ga
lip, Hayri iaminck 12 kitidir. 
Cümlesi Adliyeye teslim ve 
müstantikliğe tevdi edilmitler
dir. 

Ankaraya giden 
sefirler 

İngiliz ıefiri Sir Georıe 
Clark ve Bulgar sefiri M. Pav
loff Cümhuriyet bayramında 
bulnnmak üzere dün alqam An 
kara'ya gitm.iılerdir. 

ği kara yalız genç bir tayı, hu •· 
hıra aolmıağa çalışıyorlardı. 

M. Salahaddin 

1 

Milli tasar_ 
rufta gaye •• 

14 milyon halkın 
cüzdan 

sahibi olmasıdır 
Dün akflllll Ziraat HankHı 

müdür muavini R?za Halis Bey ta· 
rafından Radyoda bir konferans 
verilmiıtir. Halis Bey •Özlerine 
tuarrufun pren&iplerini. izahla 
b-.lamıt ve hesaplı hareket et· 
mek gelirin bir kı~mınr birıktİr· 
mek lüzumundan bahıetıni~ tir. 
Bu darlık zamaıılannda bile ta
aanufun mümkün olduğunu ve 
bunu bankalarda her gün bir az 
daha kabaran laoarrufat mikU.· 
rının isbat ettiğini yalnız tas.aı-ruf 
etmenin de bir iht;yaç olduğunu 
fikirlerimize yerle,tirmelc ve hn· 
nu bir itiyat }ekline w;kmak la
:ı:ım geldiğini söylemiştir. 

Bili.hare milli taaarrufla pek 
yakından alakadar olan Yerli 
Mallanna geçerek : "Türk roamu· 
lab kullanarak Türk ;>arasını Tür 
kiyede Türkle.-.. bırftkmak husu
sunda bir çok proı>alt'andalar ya
pılıyor. lnluli.bmuır:dan itibattn 
h-.Iıyan bu cereyan gün geçdik
çe kuvvetlennıe1cte ve yerli ınamü 
li.bn sürümü .,ayanı dil<kat hir 
derecede artmalrtadır. Bu cereya. 
run tabia.tiyle muarızlar: da , .ar .. 
dır. Fazla bir himaye neti~inde 
Türkiyede tabii ...,.ait dahilinde 
inkiıaf ehne•n"' imkan olmıyan 
aan'atların tees,Ü'J edr.bil<;c('~ini 
ileri ıriirüyorlar . 

Bu itirazlarda bazı hakikıot 
kokulan yok değildir. Fa.ka t bu
giin dünyad .. ki ~eraiti tabii diye 
teli..kki etmeğe de imkan yoktur. 
Orta Avrupadaa baıl'l an kendi 
kendine kifayet etmek her fCYİ 
dahilden tedarik etmek •iy,..cti 
oldukça yaytlmı4tır .• Bir cok mem 
leketlerin ithalatı ne kadar tah 
dit ettikleri ve hatta menettikkri 
hepimizce llllllUnıdu r 

• Binae .. na.leyh !'enÜ.?: •anayİİ ye
nı t~ssus etmege başlıya L-ı Tirrkİ· 
yemız kapı1arrnı ecnebi mallanna 
açamaz. Beynebnilel müna eba
hn dil:ı:eldifi ve ber DM!mlekctin 
e? ucu~ ye. nafi bir surette yapa .. 
bılecegı ı<h'.ıaalat.a baılama•ıııın 
geleceti mea'ııt zamanlara kadar 
kapılarnnızı bir cok ecnebi rnal
lanna kapalı tut~~•fız . Cünkü 
bu. bir çok milletl-.rin •Yl'.İ ıeyi 
tathilı ettllr:leri bu zamand:ı biı 
zarurettir. 

Her teYi hükümetten boklemelr 
zihniyle gelin bir a:ı: mücadele e 
delim. lıte glizel bi!' frrıınt! Yerli 
malı almakla hepimiz hükümetin 
giriıtffi çetin ikmat mücadelesin 
de terefli bir biaae alabiliriz" de
miş ve büyük inkıl.ibımızla ba,Jı. 
yan taaarnıf hareketlerinin mÜs· 
bet adlmlarlrı yiirüdüğii !920 •e 
neıinde 1,675,000 olan la•arnıFat 
miktannm 1931 de 38 l11ity na 
çıkm•••m Ubat ettiğini ili\ve e· 
derek dinleyicileri tasarrufa da· 
-t ebniş ve bu sö:ı:l .. rini ~u tekil. 
de bitirmiştir: 

Gay-.iz tasarruf edentenn 
adedini 14,000,000 na ve lnsarru· 
fat -11rtanru iae daha pek çok 
yükaeklere çıkannaktır. 

Çek cümhurJyetini11 
yıldönümü 

Buıün Çekoslovak Cümhu
riyetinin 14 üncü yıldönümü 
olduğundan jeneral konsül Dr. 
Antonin Papimik tarafından 
T okatliyan otelinde bir resmı 
kabul yapılacaktır. 

~k~ ihtimal vermek güçtür. 
~il Maniu fırkanın lidericlir. 
~thı leçen ağustosta Vaida, li
' _ıuarile batvekileti kabul 
ı~ tti. Rusya ile misak mesele
'11 fi" ,Maniu ile Vaida'nm da ay. 
~ ki~e oldukları ıöylenmi,tir. 
ti)e terai~ altında başvekilin bari
llıtı- ~rile nasıl anlaşabileceği 

mittir. Şimdi pazartesi günü Yu
nan meclisinin toplanacağı bildi
riliyor. 

büyük fırka olan Çaldari.s fırkası· 
na verilmek lazım geliyor. 

ğından, cihan iktıaat konferansı
nın bir neticeye yarmuma mani 
olacağından babıetmitlerse de bü
kiimet bu södere ehemmiyet bile 
atfetmenıittir. 

davet edilmittir. Bütün bu müza. 
kerelerde lngillierenin dominyon
larma kar§ı gİrİftiği taabhüder 
nuan itibara alınacaktır. 

yİİ iıtiiıaal murafıru o nisbctte 
ucuza mal eder. 

~ edilecek bir ıeydir. 
\\·d lltııanyada Maniu gelmiş, 

l • • . )'ha &ltmlJ. Bunlar bizi ve her 
ti~ ~il.et devleti ancak Romanya 
"->kt 11•ya aruındaki münasebat 
lıt P,f&a~an alakadar eder. Aca· 

"ltı•&niu hükUmeti bu misak me
~ki llı.e kartı ne gibi bir siyaset 

ıl\·rı~rı. edec:ek? Eski başvekil Vai
ı~k de rıoktai nazarını kabul ede
ti~al Rusya ile müzakereye 
~lı4 ıni, yoksa.. Titulesco' • 
1\ tı. 11.oktai nazarı bakinı olacak 
r °'llay ·ı B b lllitı h a. ı e esara ya mesele· 

allı beklenecek mi? 

'i . * * * ~ h~an~standa yeni meclisin 
tıı 11ı ncı teşrinde toplanması 
ı ota?'t d' lııtih, er .~· ~ncak Venizelos, bu 
~~~ n ~ununü mümkün olduğu 
~-... :ı:İrye •bnak için bazı meb' 
:~leı-in ~krq konferansına gi
'lıl i~r 1 bahane ederek, mecli

•trıaını bir hafta tehir ettir-

Meclisin açılmasına bir kaç 
gün kaldığı halde Yunanistanda 
fırkalar bili çıkmazdadırlar. Ve
nizelos'un Ça•daris te dahil oldu
ğu ha.ide bir milli bükfunet teşki 
li için aarfettiği gayretler bir ne
tice vermemiştir. Çaldaris'in halle 
fırkası hariç kalarak bir cümhuri 
yet birliği hükiimeti de teşkil edi
lemedi. Venizelos hükfunetinin 
iktidkrda kalması için mecliste !i· 
berat fırkasının kuvveti de kafi 
değildir. Venizelos fırka,;ı hakkm-
0daki bu vaziyet Ça.ldaris fırkası 
hakkında daha ziyade doğrudur. 
Bu şerait altında Yunanistanda 
intihabatın tecdit edilmesinden 
bqka ÇU'e kalmıyM. Öyle görü
nüyor ki şimdi siyasi fırkaların 
hedefleri, intihabatın kendi teşkil 
edecekleri hükumet altında yapıl
masını teminden ibarettir. Veni
zelos'un istifa ederek yerine bir 
Kafandaria hükUmetinin geçece
ğinden bahsediliyor. Bu, Venize· 
los'un intihabatı tekrar kendi teı 
kil edeceği hükômet albı.da yap
mak için tedbirleri cümlesinden 
olsa gerektir. Ancak Venizelos'un 
istifası üzerine hüklıınet teıkili 
vazifesi Venizeloa'tan sonra en 

Venizelos'un mütkill bir vazi
yette olduğuna şüphe edilemez. 
Ancak bütün siyui hayatı bu ne
vi mü,kül vaziyetlerle mücadele
den ibaret olan tecrübeli politika
cının her halde bu vartadan da 
kurtulacağı tahmin edilebilir. 

İngiliz Avam kamarası, Otta
va'da imzalanan mukavelelerin 
müzakeresine devam etmektedir. 
Bu mukavelelerin kanun şekline 
geçmesi için lngi.liz parlamento
sundaki muhtelif safhaları geçir
meleri lazımdır. Bu safhalardan 
geçtikçe de araya mih-acaat edili
yor. Mukavelelerin kanun halini 
alacağı artık bir emrivaki olarak 
kabul edilebilir. Çünkü iraya mü· 
racaatta hükumetin medist,e 422 
ekseriyeti olduğu anla!ılmıştır. 
Mukavelelere muhalefet eden me
aai fırka•& liberal fırkuının Sa· 
muel grupu ve Lloyd George'un 
liberalleri yetmit kadar bir mu
halefet kuvveti teurin edebilmi~
lerdir. Bunlar mukavelelere hii
cum etmitlerdir. İngiltere parli. 
mentosunun salihiyetlerini tahdit 
ettiğinden, lngilterenin harici ti
caretini mahvedeceğinden. lngil· 
tere bavat pahalılığını arttıraca-

Mac D-1d söylediği uzun ve 
muhafazakarlar tarafından çok al
kışlanan bir nutkunda İgilterenin 
iktısadi mütkül&tma aalab yolunu 
bu mukaYelelerde gördüğünü bil. 
dirmittir. İngiliz başvekiline gö
re. Ottava işsizliğe de bir çaredir. 
Ve efer OttaYa mukaveleleri İm· 
zalanmaaaydı. cihan iktısat kon
feransından ela bir netice beklene
mezdi. Bina-1eyh lngiliz baş
vekiline göre. Ottava mukavelele
ri cihan iktıaat konıferanamm bir 
neticeye varmasına engel olmak 
ıöyle dursun, bili.kiı o ırayeye yar 
dım edecektir. 

l ngiltere hükiimeti bir taraftan 
Ottava müzakerelerini parlimen. 
toya kabul ettirmekle me,gul 
iken. diğer taraftan da yabancı 
devletlerle ticaret mukaveleleri 
müzakeresine başlamıtbr. lngil
tere Ottava'daki kararlara intiza
ren hiç bir devletle uzun müddet 
için ticaret mukavelesi imzalama
mıştı. Şimdi Ottava bir emrivaki 
olduğundan Skandinavya devlet
lerinden başlıyanık, A vrupıı.nın 
muhtelif devletleri müzakeı·eye 

....... 
Ancak Ottava mukavelelerinin 

beynelmilel sabadaki ilk ehemmi
yetli tecellisi İn&iltere ile Rusya 
araaındaki ticaret; mukavelesinin 
fesbiclir. Filhakika Ottava'daki 
mukaYelelerin imzalandığı gün
den beri ba. bir emrivaki idi. Ka.. 
nada batta olmak üzere, İngiliz 
dominyonlan. lngilterenin Rusya 
tarafından yapdan dumpinı'e ma
ni olmurm talep etmqlerdi. f>o.. 
minyonlar. iki sistem alhndaki İ.9-
tihıal ,.rtlarmdan bab&ettiler.Rıu 
yadaki istihsal f&rllan bqka ken
dilerinin istihaal tartlan bqka ol
duğunu ve Ruıyanm istibaal maı
rafına bakmıyarak kendilerile re
kabet edecek vaziyette olduğuna 
ileri aiiı"düler. 

İngilizlerin mühim bir kısmı 
ticaretleri Rusya ile olduğundan 
buna eYVeli yaklatmaddar. Çünkü 
İngiltere iki cepheden de Ruaya 
ile ticaret meselesinde karlıdır. 
Rusyaya ihraç ediyor. Binaen
aleyh Rusya lngilterenin ehem
miyetli bir müşterisidir. Sonra 
Rusyadan ithal ettiği ham madd~ 
de ucuz olduğundan İngiliz: sıma. 

Ancak dominyonlaı- tarafınd;,.n 
yapdan tazyik kartısında İngiliz
ler, itaibsal 'eraiti. gayrimqru re· 
kabet vaziyetini ihdas eden mem· 
leketler ile münasebatında bu va
ziyetin dominyonJar aleyhine kul
larulmuma mümanaat etmeği ka
bul etmqtir. Bu müphem ifadenin 
manuı sarihti: İngiltere Rusb.rıı. 
dumpin& yapmalarına mani ola
caktı. Mevcut Rus-İngiliz tica
ret muahedesi lngilterenin bu ted 
birleri almasına mani olduğundan 
bu muahede feshediliyor. Muahe
clemin ahkimına göre. feshinden 
altı ay evvel haber verilmek la
zım olduğuna göre İngiliz hükii
meti şimdi bu haberi vermit olu
yor demektir ki Rus-İngiliz ti
caret muahedesi eltı ay sonra 
münfesih olacak demektir. 

lngiltereain bu ticaret mukave 
lesini feshetmesi. yalnız lngiltcre 
ile Rusya arasında bir hesap i!i 
telikki edilemeL lktuat ve tica
ret İ!lerinin siyasete bu kadar 
bağlı olo'ağu bir zamanda muabe
denin feshi, esasen münasebetleri 
çok samin:i olmayan bu iki büyük 
devlet arasındaki gerginliği şüp
hesiz arttı:racaktır. 

Ahmet SüKRO 
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Gelen cwnık ıeri verilmez -
Müddeti seçen nüılıalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaayl\ ait 
itler için mlldiriyete müracaat 
edilir. Gaııetemiz ilinların -
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilkoy raaat meTkezlnden 

vctlı,,., rralCnnata nazaran bupn 
hava kıımen bulutlu ve mütehav 
vil olarak rözglrlı seçecektir. 

27-10-932 tarihinde ha ... taz
;•iki 758 milimetre, en fazla sıcak 
lık 23 en az 12 dir. 

!!!!!!!!!!!!!!!f 

lfiLIE~ 
Beş kelepçeli! 

iki gün evvel adliyeye ııit
mittim. Koridorda muhakeme 
11ruı bekleyen Ye etrafı jan· 
darmalarla sanlı olan bet a· 
dam gördüm... Elleri kelepçe
li .. G&iittülderi Uaana baka
rak bunlann fU ııeçenlerde ka
sa ıoyduklan için yakalanan 
Macar san'atkirlan olduğunu 
anladım.. İçlerinde suratı bi
çimsiz olanlan oldutu gibi. eli 
ayafı düzgün olanlan ela Yar
dı .. Karıılannda muhtaltf boy 
ve kılıkta bir kaç ta kadm var
dı... Hatti biriei kelepçeliler
den birine iki paket aigara ile 
bir kutu kibrit Yerdi. 

Dikkat ettim. Hallerinden 
pek memnun gorunmü
yorlar. Demek ki hapisane ha
yatı pek hot değil.. Asd gözü
me iliten tu oldu. Herifleri çif
ter çifter kelepçelemitler. Her 
ikiıi de rahat11z... Oradan an. 
ladmı ki; ne türlü olursa ol
sun inıanların biribirine pek 
ula fdo merbut olmalan rahat 
sızlrfı mucip oluyor. Hele biraz 
seıi>eat yaıamak isteyenler 
için bu balın kelepçeden far
kı yoktur •. 

Hastalık yarışı 
Adam vardır. zenginlikle if

tihar eder, kimisi bilgisile övü
nür, kimi aeei güzeldir de on
dan dolayı kibirlidir. Kimisi 
kuvvetlidir de onun için kaba. 
rır .. Lakin geçende iki kitiye 
rastı geldim, çok hastalanmak 
yarıtı ediyorlardı... Tabii laf 
ile Birisi diyordu ki: 

- Birader. Sen ne diyor
sun! Bende hastalığın biri ba
tar. biri çıkar ... Kah midem; 
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Boğulan adam 
Kar111nın itıkını öldünnüttil. 

Naaıl öldürmüttil? Şôyle ... 
Onlar öndeki otomobilde idi

ler. Kendisi başka bir otomobilde 
takip ediyordu. Öndeki otomobil 
bir otelin önünde durdu, kanaı i
le yanındaki genci bırAL.tı. Kendi
ıi arkadaki otomobild<> bekledi. 
llııi aaat bekledi. Tam kar•sı ve ya 
nmdaki genç tekrar otelin kep111n 
dan çıkıyorlardı. M. Lime! taban 
caımı çıkardı. Ve delikanlıya doi 
ru "kalbin turasıdır,, diye boşalt
tı. Delikanlı yıkıldı, kadın bağıra· 
rak otde ka~tı. Bir kalabalık, po· 
Jialer, iıtiçvap, muhakeme, jüri .. 
M. Lunel namugunuo intikamını 
aldığı için ber11et etti. 

1 

Katil şimdiye kadar temiz kal
mıf, herkeae kendini sevdir~İ.f bir 
ioaan. Maktul nerden geldıgı, oe 
iı y·aptıiı belirai.z, maziıi karanlık 
alıli.kı ıüpheli bir adam . • • ,,_ * 

Fakat bu macerada en ıayam 
dikkat olan l.ise Lunel'dir. Yani 
kanaı. . Cinayetten evvel ne ka· 
dar ıüzeldise,cinayetten sonra da 
o kadar güzel. . Lunel hala kı.rı
ımı seviyordu. Bu faciadan son
ra tekrar beraber yaıamaiı kabul 
edecek mi?. Lunel ihanetten ne 
kadar muıtarip olmuıaa, hu ayrı
lıktan daha f•zla ıabrap duyuyor 
du. Fakat ne oluna olsun, bu ıa
brabı uyutmaktan ve kanımı u
nutmaktan baıka çare yoktu. Ve 
kanaını botadı. 

Use anaımın evine döndü. Keş 
ki t,..rada oturan bir kadın oha 
idi. . Olmadıiı için l.unel her &a· 

bah qine ııiderken, eski kanaıom 
e-rinin önünden geçer, kapalr pao 
corlara bakardı. Şimdi bir çocuk
lan olmadıfına ne kadar pitman
dı. . Belki bu çocuk kendinden 
bile olmıyacakb, fakat ne de olaa 
mllıtakbel banşıklıfa bir •eıile 
olabilirdi. Hiç olmazııa, araaıra 
tıllriiJmeğe de bir aeb~ı> tefkil et
mez mi idi?. Ukin neden bu ka
dar kederleniyordu?. Liae ile ba· 
ntaa. blltlln dünya nazannda gü
lünç dütmez midi?. Ze.ten böyle 
bir bantıklrğı ilk defa Liae redde· 
decektl. 

Lunel düşündü ki, bu böyle gİ· 
dene uçunıma yuvarlanacak. O
nun için bira:ı: kendiıini eğlendi
rip aYUtmafı dü•ündü. Bu karar
la kabarelerden barll\ra, barlar
dan kabarelere dolaftı. Ve bütün 
çıplak vücutlerde hep Llae'in gü. 
zelliğioi buldu. Hayır, böyle de ol 
mıyacak.Bu ~ehirden uzakla,mak 
yeni bir İf, yeni bir me,guliyet bul 
mak li.zmı. . Bir gün vapura bin .. 
di Ye ta Akaayı Şarka ııitti On 
aene orada kaldı. iyi bir mevki e
dindi. Çeıit çeşit kadmlar tanıdı. 
Artık Liae ona hayalının bir kö
te•İne takılmq zayıf bir macera 
gibi geliyordu. Hatti. şimdi onu 
göne, omuz ıilkip geçecek .. 

----·-·····--------
klh barsaklarım; kah karaci
ğerim; kih böbreklerim ... Ben 
seyyar hastane gibiyim .. Öhö! 
Öhö! Nah İtte buronşit olmu· 
9um •.. Belim de ağırıyor .. 

Karşısındaki elini çenesine 
ııötürerek: 

- Uzun etme! 
!Ür et! .. Ya benim 
ne yapacaksın? .. 

Haline kü
gibi olsan 

- Senin nen var? Turp gi· 
bisin yahu! 

- Neyim mi var?. Ayol be. 
nim takma diflerim bile ağı
rır .. Sen ne söylüyorsun! 

FELEK 

- Franıızcadarı -

Oo aene oonra böyle omu& .U
klp seçmek znkini tatmak için, 
kalkıp memleketine döndü. Zen
tılndi. Sıhhati yerindeydi. 

Bir aktam arkada9larile ali.
mod bir lokantada yemek yiyor· 
lardı. Açılan kapıdan bir kadınla 
iki erkek girdi. Bu 11iren kadını 
Lunel bidayette tanryamadı. Bir 
az yorgunla,mu~, boyalenınıt, ha· 
fif dolııunlatmı.~ bir kadm. Belli 
ki etini aatııa arzedenlerden biri.. 
Bir ma .. ya ohtrdular. Kadın gü
zel kolunu yanındaki çiıtkin ada
mın boynuna doladı. Kahkahası 
lokantayı çınlatıyor. Lunel eaki 
karıamı tanır gibi oldu. Daha dik
katle bakb •ıe tanıdı . . 

Allah Allah. . Bu kadını mı 
bu kadar ıevmi~ti?. Lınel diltün 
dü ki Liae kendisini gör•e utana
cak, kızaracak . bu kadar sukut 
ettifini düıüne,.ek ağlayacak veya 
bayılacak •• 

Lunel iyi kalpli hh· adamdı.Ea 
kiden bu kadını o kadar yakından 
tanımı, ve kocası olm~ bir ada
mm, timdi onu gfjz ucu ile taraa .. 
ıut eder vaziyette kalmumı iate· 
medi. Arkadaşlarından miiaaade 
lıtedi. ve ayaji"' kalktı. Fakat o 
heyecanile caketl masanın kena
nnda duran kadehe ilişti. Kadeh 
dllştll ve kmldı. Ancak o zaman 
Liae eaki kocaaınr ~ördü ve tanı .. 
dı. 

M. Lune 1 ııannetti ki, za va Ilı 
kadın nerdey.se-, arkasından kota 
cak, af dileyecek, ağhyacak •. 

Hiç te öyle olmadı. Bil'-klı Llae 
arkaamdan bağırdı.ı 

- Hey bana bak Lunel, böyle 
çiğnemek olur mu ya?. Biz de bu 
radayızl 

Lunel ceYap vermedi ve kendi
ıini aokafa atb. Arkaomdan da 
eıki kanunın bütün lokantayı ~ın 
latan müllehzi kahkaharını duy
mufhı. 

Sokağın köte•inde durdu. Ta 
io;inden ve uzaklardan bir ..,. du
yuyordu: 

- Sen bu kadın İçio mi katil 
oldun Lunel?. 

Cinayetinin üzerinden on aene 
seçmişti. Lın .. ı hatta hafızasına 
cebrettirdiği ha ide, öldürdüğü a
damın eşki.lini bite yerine getire
miyordu. Bu adam eıki kansını 
gördüğü içindir ki, öldürdüğü ada 
mm hayali ile ilk defa kartı kaqı
ya geliyordu. Şö)le dü1ündü: 

- Şu yeryiizündc güzel bir de 
likanlı vardı. Bütün güzel delik.an 
hlar ne yaparlarsa, onu yapmr.~tr. 
Bir sün bir kadınla otelde kalmış
tı. Bir defa bu adam iki saat be
raber kaldığı kadmın Madam Lu
nel olduğunu bili}"Or mu idi?. Bil
meyin.ce -de bana fenalığ:ı nerede? 
Ben de körü kürüne iz;ı:eti nefıi .. 
me ve gülün~ kıl"ka.nçl,~una uy .. 
dum. Adamcaor•zı hem de alçak
ça öldürdüm. O delikanlının ne 
kabahati vardı!. Basbayağı bir 
delikanlı.. Fakat geride çirkef 
bir kadm ve b~nim ırihi sefil bir 
adam. . Hayır. biı katil. bir katil 
vat" •• 

* * • 
Erteai s:ün nehirde bir ceaet 

buldular. Boii'ulan adanı M. lu
nel idi .. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamızın vefatı münaıe

betile t~ssüt·le-rim~ze iştirak eden 
muhteı-cm dostlarımıza ayrı ayrı te
'ekkür etmeiie kederimiz mani oldu 
fundan muhterem &azeteniz vaııta
ıile leşckkiir ederiz. 

M .. rhum Doktor Riza Seı·vet Bey 
ailesi. 

IKomtu memleketlerde! 

Antakya ve 
isken derun 

SiNEMALAR 

"Eleyyam,, gazete
sinin 

verdiği bir haber 
Bugün MAJİK sinemasında 

Halepten 23 tarihi ile Adana 
ı-a:oetelerine yazılıyor:- M. Pon• 
aot'nun Surİ\teye avdedi günü ta
karnir etnıiş olduğundan burada 
lir İ>ıikhal ııcra•İmi hazırlanmıt 
\'e bu nıera.ime Suriye Baıvekili. 
;ıe I'. "' tn :- szalar~ndan bir k.Jamı- ı 
nın İf!İ• akı takllrrÜr etmitti. 

E M D E N KORSAN 
KRUAZÖR 

mutlalr:a görünüz. ilaveten : R K. O halihazır dünya havadl,leri . Ru~ün l l de cen zi !Atlı matine. 

Bu g Ün •••• ~-----• Hot ve neteli hir Cuma geçirmek için 

M. Ponaot'nun Adanadan "Hiç 
bır iatıkbal iatemem" mealinde J 

çekınit olduğu telgraf üzerine hiç 1 
bir meraaim yapdmamtt T& Fevka 'I 

iade Komiser cok sakin olan Ha
lep istasyonunda yarım saat kal-

1 
dıktan aonra Reruta hareket et
mlıtir. 

• Bu defa geniş aalahiyetle dö-

iki ay evvel kadar tevkif edil· 

Opera' da 
Müthit 1914 muharebesine ait 

Polonya 
istiklali 

sözlü ve tarkılı filmini 
gidip görünüz . 

nen M. Ponsot'nun bir iki güne 
kadar mühim deiifiklikler yapa· ; 
cağı kuvvetle zannolunmaktadrr. , 

mit olan Vatani reisleri bugün ••••••••••••••• k&milen aerbeAt bırakılmışlardır. 
Bu hadise burada çok büyiik bir 
oevinçle karıılanmııtrr. Halk net'· 
e içindedir. Bu lalıliye emrine M. 
Ponaot'nun ilk icraab olarak ba
kılmakta ve yakında umumi bir 
afvin illn edileceği de muhakkak 
görülmektedir. 

Kabine 
Mütemadi tekziplere raimen 

kabinede deiifiklik olacaiı hak· 
kmdaki fAyİalar gittikçe kuvveti• 
nl artırmaktadır. 

Hatti. bir fayiaya göre yeni ka 
bineyi lbrahim Hananu beyin t"!· 
kil edeceği söylenmektedir. 

Bugün muhalefetin başında bu
lunan eski devlet reisi Suphi Be
rekatın teıkil ettiği "Serbest ka
nun eaaıi" fR'kaıından da kabiae 
ye bir i.:za ahnaca•!ı haberi he
men teeyyüt 1'1miş gibi görünü
yor. Diğer taraftan bu fırka men 
ıupları araaında ihtilaf çıktığı ve 
fırkanın ikiye bölündü~ de ri
vayet olunuyor. 

Tiirkige - Suriye 

Bugüo : Bütün teloir halkı 

ARTİSTiK 
ıinema11nda büyilk yıldız 

Brigitte Helm'i 
F ranıızca .özlü 

ZAFER 
filminde al~ı,Iayacakbr, 

Sahne arkaclatlan: 
AlllDRE LUGUET 

ve JEAN GA.BIN 
Vataoı.ilerin na.şiri efkio.rı olan Bugünku matinelerle her ak,am 

Eleyyam gazr.ıiesi Türkiye • Suri- i Sahnede : 
ye münaıebattndaki aon inki,af- " B E K E F F Y" revüıü la-

tan memnuniyetle bahsettikten ; rafından BOYOK VARYETE 
ıonra T_üı:ki:ı:e_'!i~~r!ye hududu 1 NUM1EROLARI ve POLIANS
meaelesının ıkı Jtukıımd araaında 

h ıı d"ld"• · · •"-'-- kt KY orkeotra11. Lütfen tam aeanı a e ı ıgmı _,,Y Hı1D.e e ve an-
lafmanı neıaalannr iaah etmekte- 1 saatlerinde teırif edilmeıi rica 
dir. olunur. 

Bu esaslara nazaran Türkiye 1 i-i:::::::::::::: 
Antakya ve lakenderunu Halep TRADER HQRN 
ıehrinin civarına kadar dayanan 
bir hudut dahilinde talep etmek- (TOCCAR HORN) 

Filml~rin kralı - Eıerlerin en tedir. Bu gazetenin temin ettill-
ne nazaran Türkiyenin bu l.uauı~ 
taki noktai nazarı Franıız1ar tara 
fından kabul edilmittlr. 

Bu haber Antakya ve lakende
run Türkleri ara.unda derin bir 
~evinç ve heyecan uyandınnıtbr. 

EVLENME MERASİMİ 
Ziraat Banka11 idare Mecliıi Rei 

si Sabit Reyefendinin kerimeleri Ha 
01mefendi ile Avrupada tahıilini ik 
mal etmiı olan kıymetli gençlerimiz 
den Maarif Vekaleti kalemi mahıuı 
müdürü Nihat Adil Beyin evlenme 
meraıimi dün ak,am Göztepede oa
bık Erzurum meb'usu Halet Beye
fendinin kötklerinde icra edilmiıtir. 
Kendilerini kutlular ve allahtan '"" 
detler dileriz, 

1 

muhteıemi •e en fe, kalı\desi 

Dün alqam GLORYA 
sİnt"rra sınc!a 

Emıalıiz bir muvaffak1yet 
knllJllnlfbr. 

Bugün 11 de tenzili.tlı fiatlarla 
matine 

Metro -Goldwyn - Mayer filmi. 

tHTlFALl 
KARŞISINDA 
Oıtat-Ahmet R'Him - el 
- Ahretteo selen - aeıin mi, 
(au) da bugiin dalgalanır? 
- Şarkılarını - duyanlar, 
(S~ni): - dünyadadır - oarur! 

Türk Şiir kralı 
Filorinalı Nazun 

Melek Sinemasına 
tıidiniz ve iki taatlik kahkaha filmi ve 

Alice Field - Lucien Berou."IC ve Roger Treville'in 
temsili muhte§emleri olan 

KARIM OLACAKSI 
Vodvil operetini görünüz. lli.veten: Ruı~Türk futbol nuı~ı ve 

Paramount Jurnal halihazır Dünya havadisleri . 

Bugün 11 de tenzilatlı matine. 

B u g Ü n E L H A M R A sinenıasııı<la 
MARLEN DlETRlCH ve CLIVE BROOK'un 

Tamamen f'ranaızea .ödü fnkali.de film• ilaveten Rus - Türk 
futbol maçı ve Parıımount Junıal halihll%tl' Dünya havadisleri. 

Butıün saat 11,11 de tenzilatlı matine 

.__I _RA_D_~_o ____ · ı ı 
Bugilnkü Proğram 
ISTANBUL - 18 ııu (Vedia Ri- ' 

za hanım ve Belkü bamın), 19,30 or / 
keotra, 21 lnci ve Ellza ve C....
hanım. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19,10 rad 
yo orkeotraaı, 20 müııababe, 20,40 I 
gramofon, 21 orkeıtra. 

BUDAPEŞTE (850,S m.) - 19,10 1 
çiıan orlıeatraaı, 20,10 konferanı, 1 

20,45 opera orkeıtraaı, 22,IS ı.. ..... 
diı, cazband, 23,45 çigan orkeatnu. 

PARIS (1726 m.) - 21 A1.aıı 
fırkalar ıhakkmda müııababe, 21,20 
orkestra, 22 müaahaba, ııramofon, 
22,45 Lidam o K.ımelya piyeai, 11 
gramofon, senfoni. 

PRAC (488,6 m.) - 19 alman rad 
yo neıriyab, 20 komedi, 20,55 kon
ser, 22,50 havadiı, 23 radyo jurnal, 
23,20 Brünu'pen :ıakıl. 

ROMA. ( 441,2 m.) - 20,15 er• 
mofon, 21,46 vatani pjyea, 23,55 rad 
yo jurnal. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19 dana 
kon•er, 23.30 havadis, daoı musiki
muıikisı, 20,30 ıuun, 21,16 oenfonik 
oi. 

KUMBARA 
SAHiPLERi: 

29 le§rinievvel kumbaranısı 

doldurma ııünüdür 

KUMBARASI 
OLMIYANLAR: 

Bu hafta için e l ı Fanka11n 

dan alacağınız kumbaraya, ilk 

arttıracaimız parayı 29 tepinİ· 

evvelde atınız. 

-Türkiye iş Bankası -

lııtanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu . 

Darülbedayi T emııillerı 
Bu akıam aaat 21,30 da 

BLÖF 
Yazan: 

Georges 
Dela'lce. 

Nakle~en: 

M.Feridun. 
Umuma. 

ViYANA (517,2 m.)- :!O konfe- Komedi: 3 Perde ~ 
rans 20,50 havadiı, 21 AmeTikadan · -
nalnl, 21,15 ıefonik orkeıtra,23,S 2AY1 - Galata ithalat CümrüıfU"' 
rana 20,50 havadiı, 21 Ameı-ikadan den almış olduiumuz 223722 No.I~ 
radyo jurnal, 23,20 ıarkı. k rı>I <8-5-931 tarihli 13539 lira 68 ıı 

ZA Yl - Adapazarı Ortamektep Bi
rinci sınıfından almıı olduğum taa
diknamemi zayi ettiğimden hükmü 
olmadığı ilin olunur 52 No. Ahmet 
oğlu Mehmet Ali. 

lı.k irat makpu2unu zayi ettik. ye
nisini alacağımızdan eıkiıinin hiilıı~ 
•nli olmadı~ı Han olunur. M<'k,,--

Gabrİ"'' mara ve ıüreki.11 halefi J 

Kuto. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 28 nız uzaaı. gözleriniz dııarı fırladı •. 
"Gidi üfürükçüler, hala: ''Elce

vap. olur!" muskası dağıtarak ge. 
çiniyorsunuz. Kemalizmin şapkası 

Eniştemin odasında ne ı'ın var. 
• yeşil tekke? Irz, kafanın içindedir. 

~şu haki aoftasrna bakın, nasıl 
tesbih gibi "Allah" çekiyor .• 

mektubu aldım: Şark başmı, Asya ba§mı değiştir· 
mek için oturup bir asır bek/l' 
yemez. Konuşmı.varak, bagırmıY3 
rak yapılan şeyin ismine pan~~
mima denilir, ihtilal demııez. 

1 
rilal kalabalığın iyilıği i~·iıı, Jak8 

kalabalığa zorlanan şeye deniı. 
1 

ROMAN 
- Geçen ııün burada toP'lanmış 

smn:. Benim bir yazımı okumuşsu
nuz. Kulüpten de kovmağa kıırar 
vermitsiniz. Hem de, Gazinin ismi
ni bol,evikliğe alet ediyor diye! 
Hakkı Hoca buraya bak, başından 
bizim zorla çıkardığımız sarığı, sen 
büküp devşirip kafanın içine sok
mufıUD. Ne zaman suratına bak. 
Hm, yetil YCJİI• gözlerinin içinden 
fırlayacak gibi olur. 

"Arkadatlar, fU dergah, türbe, 
mescit, medrese pintilerine bakı
nız •. Gaziyi bizden alınağa kalkı
şanlar siz misiniz? Siz onu turala
nndaki "Elgazi" mi zannediyorsu. 
nuz? Bu adamların bizde beğenme
dikleri, bizde hücum ettikleri. biz
de milletin sevmediği dedikleri, 
bizde bolşevik buldukları şeylerin 
hepsini birden topladınız mı, Mus
tafa Kemal meydana gelir. 

- Estağfurullah ... Hilti. ... 
- Kes ıesini. Ramazan kayyu. 

mu! Mason sözünü ağza alan sen 
• ? 

Yazan; F alib Rıfkı 
kayı, !itin harfini, yeni nikah ka
nununu yakalarsın .. Fakat bir tür
lü açık söylemezsin, söyley~mez
sin .. Halife memleketten çıkarken. 
sağlam dişiniz çekiliyor ı::ibi, tztı
rap çektiniz; of demedikten başka, 
güler yüzlü bile oldunuz. Sizi gidi 
yıllanmıt Allah tüccarları. şimdi 
de Gazi tüccarlığı mı yapacaksınız? 
Bize karşı .•. Bize ne derler. biliyor 
musunuz? Kemalist ... 

- Hepimiz öyle, bütün .. 
- Siz Kemalist değil, siz Gazi. 

cisiniz. Gazici demek. korkudan, 
yahut menfaatten, hatti\ saygıdan 
onu bırakmayan, bırakamayan. ve
ya onunla ticaret eden, maişetn e
den demektir. Kemalist demek, Ga 
zinin kafasını anlamış olan. almış 
olan demektir. Gazi sizin icin ne. 
dir? Eğilemez bir baş .. Kem;listler 
için yaratıcı bir kafa ... Şapkayı ni
çin giydiniz? Gazinin hatırı için •..• 
Ya !atin harfini niçin kullanıyor
sunuz? Gazinin hatın için... Şeyh 
Sai asıldı" ı zaman. h iniz onun-

1 için birkaç kurll! maaşa sattığınız 
"elcevap , olur" unuz, Vahidettinin 
Anadoluda ölenler ş-hit değildir
ler, fermanın:n altına bastığınız 
"elcevap. olur" dan başka nedir? 

''Şeyh .. Şeyh.. BP.n sürünürken 
bana güleceğirt günü bekliyorsun .. 
Hem de başıma eeçmişbekliyorsun 
Bugün başımda olacak~ın,yarın da 
senin kopası kafanı. kafamla öde
yeceğim. Fikirlerimizi siz tutuyor
sunuz, ha, arabaya ters koşulmuş 
öküzler gibi, tutuyorsunuz: Gazi 
dursun amma. yaptığı yanlışlık yü 
rümeain! 

"Beni lutfen affediyorsunuz. 
Korkaklar! Sizin bende affettiğiniz 
şey, Gazinin kuvveti ve korkusu
dur. 

"Bu kuvvet karşınızdan, bu kor 
ku yüreğinizden eksik olmayacak
tır. Sizi her zaman böyle h~sır pi
r .. leri gibi ıi.,direceğiz. 

"Kimdir o babamdan, dedem
den. hayatımdan baht den? Kim. 
dir o. yağlı yorgana b inmüş As
yalı? Nerede ise bekçi imam, ev 
basacaksınız, yatak yoklayacak
sınız; dolap arayacaksınız. Nerede 
ise. herkesi belediyenin tuvalet çu • 

- Ah .• çekiyorum. ah! 
Yerinden fırlaması ile. atlet gibi 

bir lise delikanlı11nın omuzuna ya
pışıp yere çökertmesi bir olur .. 

- Irz, ırz .. Sizde ırz olsa, pey. 
gamberinizi allahımzı, hattat Ye
sarinin besleme levhasından ucu
za satıp. riyakarlığınızla ıeytam 
bile şaşırtmazdınız. 

"Şimdi arkadaşlar. Kemalizmin 
gençleri, safınızı ileri sürünüz. Şu 
alaca bulaca pılı pırtı bohçası ka
labalığı daha sıkı sarınız. 

Hava, derin bir yılgınlık içinde. 
dir. Herkes ne olacağını sorar gibi, 
ürkek ürkek etrafına göz gezdirir. 

- Şimdi bu kulüpten istifa eden 
ler, dışarı çıksınlar. 

Biraz durur: 
- 31 Mart, en önce sen! 
He.kkı Efendi kalkar, ve genç

ler safında açılan yoldan sıkışa sı. 
kışa geçip gider. 

- Simdi bizlerden başka hepi
niz! Yalnız, arkadaşlar içerdeki 
odada reisle azaya istifa kağıdını 
imzalatmayı unutmayınız. Şeyh 
Veyselin yorganını yastığını da 
sırtına yüklersiniz. 

J[. "'#> 

«Ele na im, 
"Dün akşıım eski Bektaşi tek

kesinin sofasında ulak bir leşriıı
ciler temizliği yaptık. Sizin orada 
olduğunuzu bilmiyordum. Bilsey
dim, asıl acılarımı içımde sakla
mı§ olmazdım. 

"Bahçeden çıkarken, bir iki ar
kada§ll, 

- insanın politikada ya§ını i
dare etmesi, baljını idare etmesi 
kadar, belki daha güçtür, demi!j6i
niz. 
"Yaşım yirmi dörttür.En eski ha 

tıram mütarekedfr. Otura otura 
bir çok/arınız gibi oporriinist . ya
ğı bağlamağa vakit bulamadım. 
Aybım bu mudur?. 

"Bizim Cümhııriyette arayıp bul 
duğumuz .de;ıİ/.e çıplak girmek 
hürriyeti değil, tefekkür hüuiyeti 
dir. Politika oyunları ile bir Şark 
kalabalığı oyalıyarak, ihtilal ni
zamı kuracaklarını zannedenler
den değiliz. 

"Siz de mi, h<!ndL•n kalahaiıklaş
mağr, ekseriyetleijmeyi istiyorsu
nuz? Davayı kü~·filte küçiilll' ba.\it 
bir idareciliğe, daralta daralta ba
sit bir politika k1Ttasiycciliğine in 
diriyorsunuz. Başlığı değiştirmek 
için üç ayı çok gören Kemalizm 

'Oıtı1lıkta olup bitmi:ı, yah~t 
olur. biter nıkbirılif,inı. veıcr•" 
ne görüyorsunuz?. Dün gecede·, 
bir gün evvelki Bektaşi sofasırı 
mı?. Biz bir fetih kavgasının he;, 

'nüz başında değil miyiz?. Buıııı 
. . I "h . seti 
ıçrn en esas ı ı tıyaç, tam, , ıeı 
müsamahasız, açık bir mefkure 

0 
disiplini, bir ruhlar organizasYp~ı 
bir dava ahlakı değil midir?. p 
§eyi tepeden tırnağa yeniden Yj1 
mak heyecanını Jıangi serin su 
soğuttunuz?. it 

"Biz henüz alr11a11 bir şeY1 
bekçileri değiliz. Fetih çocuk/at 
yız. ıe-

"Kulaklanmızcl,ı . oportiinist 
rin: 

"-Dur! 
u değil, 
"Gazinin: 

"-Yürü! 
sü çınlamaktadır.. ·rf' 
"Kemalizmin lr.cinü, çetecı 1;rı. 

zorbalığa karşı omuz okş;ıyıŞıV 
"!akar_v •sı softalığa karşı 11 

sıvavıı;ın. 



Elhamrada 

Şanghay 
Ekspresi 

Oynayanlar 
&tar/ene Dıetrıclı 
'1ıırner Oland 
C1i11e Bro<Jk 
<'\tına May Vong 
. Marlene Diatricb'm aoa .,.,,;... 

diği filnılerden biridir. Anna May 
"'•ng'un da rol alması filme tam 
llıaııa.ile lokal renci vermiıtlr. 

t.fev.uu ıudur: 
Pekin iıttuyonu, Şanııhay cka

~•.•n ve her milletten bir çok ha-
ıçinde büyiik bir seyahat yap

""'-k Üzre hazırlanıyor. Etrafta 
:•~like kokusu var. Aakerler .ı;
~1ne kadar müaellô.htrr. Aailerın 

r dakika yolda trene hücum et
lııtleri ihtimali vardır. 
~ Yolcular ara~mda Çanır ismin· 

4 
Çinli bir tacirin pek hoşuna ci· 

•ıı "Şarıııhay Lili,, ismile maruf 
ı.ı .. ıı:delaine isminde cayet aüzel 
b~ maceraperest bir kadın, zarif 
~r lngiliz zabiti, yü~bat• Donald 
p a.,..,.ey , c•nç bir çinli kız Hue· 
bey, Erik Baum isminde esrarlı 
S •r Alman, ve ıen bir kumarba:ıı 
ltn Salt nazan dikkati celbedi-

)ordu. 

dedeı·. Fakat , cizlic~ de onu kurıu· 1 
nıt. dizmeleri emri.nı verir. 

'tren, yolcuların ve geçirmeğe 
hlenterin ııürültü•ii arasında ha
'•ket ediyor. Vagon" siren Do· 
"-ld bet sene evvel delicesine a· 
lık olduğu "Şanghay Lili., ile kar· 
ııı .. ,tı. Kendiıini ciddi bir aşka li.
~k ıı:örmedifi için terketmişti. 

1 
•kat kadının güzelliği ve buse

dttinin ku"t'Yeti yüzhafıyı kurtul
'!"""' zannettiği te•İri altma aldı. 
d ..,,,. yeknesak ve aakin Şanchaya 

0 tru ilerlerken, sili.h aealari yol 

Olüm, esirin baiı üzerine meş'um 
kanatlarını açmı~. vahşi a5kerler, onu 
idam yerine sürüklen1eie başlamıı
lardır. 

Tam o srrada, ufukta, imdada aı• 
len Polonya ıuv.\rileı·ı hayali beli
rir.. mütl it bi• dört nal.. acaba, za 
manında y ..? !İi"!~uecekler midir? •.• 

j"ları birden bire yerlerinden frr· 
tttı, Aıiler trene hücum ediyor· 
~rdı. Müsademe aoilerin askerle· 
ıı ll'laflup etmeıil• bitti. 

Çanc hakikatte aallerin rem 
01dutundaa yolculan, bükümet 
~t .. fmdan ele ;ıeçirilen bir hafiye 
ltııe nıükabil rehin makamm.ıa 
~\ihafıı,za ediyor. Lili ile yalnız 
d~lan Çanı kadma aşkını itiraf ~ 
ıp beraber ııelmeılni teklif edı· 

)or. 
ICadınm ret cevabı kartıamda 

Çiııtl tecavüze başlıyor. Bunu ı&
~11 Jii:.baıı Donald aralarına cl
l'ip bir yumnıkla aÇrısı yere aerl• f0 r. intikam almak iadyen Çarıs 
lltilirı: zabitini taliye etmed- •T 

'•1 ıı:öıı:lerini yakmaia karar veri· 
10•. P akat Ull sevgtllalnl affet· 
"'•k ııartlle 9irJlnin teklifini ka· 
~\il •ttitinl bildiriyor. Kadının fe 
~ llcartrtınden bihaber yüzb.atı. 

1.•...,ket etmek üzre olan trem Lı 
"İ~ terkeclnen yanma çlnli kız 
~~· • F ey gelip Çanırı öldürdüfü 
.~ rldip Tqondan Lillyt almaımı 
~YIGyor. Bu suretle tren tekrar 
""tiiıı yolcularla saf aallm yoluna 
""Y-.n ediyor. Büyilk bir atkın 
~0~rdutn bu fedaklrhim kıyme 
:/"i anlayan yüzba,ı Donald Lill 
• lı:.olkola istasyondan uzaklaıı· 

)ortar. 

Opera'da 

~olonya 
istiklali 

Oynayanlar 
ı·aı111ga Smosarslıa 
\'ftold Conli 

U .0-.ı sineması L~ist_anrn .i.ati~ 
Qı l>atırlatıın cüzel hır film gosterı

)or. Mevzu ıudur: 
d.ıı Polonyalılar, uzun seneler Çar İ
d· r .. İnin boyunduruiu altında .Y.•t• 
ı ı.~n ve her türlü işkence ve ıbaa· 
ı: ,llıan:z kaldıktan aonra, elde ettik 
.:: lıtlklllln n'> aiır fedakarU<lata 
''" 1 olduğunu göstermek için bıı 
.ı,, •kernm~: v~ heyecanlı filmi vücu· 

P.•tiıın ılerdi: 
l-', S.l'lljevoda p ı ı .yan ve arıidiik 
<1 • 11111a Ferdin , din ölümüne sebep 
1 tıı ~vnlver ku şun~ , müthit tarİ· 
~ .. "4c!ireyi kop mhğı zaman, Polon
c· t · '•tanır.:ın k.artulacaiına iman e
ı..,~lıüYiik milli tniri Mikiyeviçin il 
ir.r.~lr ıtizlerinin hakikat olmaoma 

1 ... d' ' [ . ,_ lYOt'OU. 

l•L ll e, laın o ırracla, Krakovda, mÜ· 
li ~"Y~iç bü• iil< bir kütlenin kudret
ı. ..... "ik • ~ daveti, blltiin Polouyalı
~~ ll&lrlerindf' mak'lS bulmuı va 
>k<j Yanın sadık evlltlannı müt-· •ii,:t kartı bir ölüm mücadeleslııa 

il etııiıt'r. 
'• ~maomJn müthiı ırirdap 
ti •la.ı ·ne atılan ilri cençten bi
'••i1>d Jersi Mirski, düiününün ari 
liıjııl e vatan aılo uiurunda seTigİ
~ te..kte tereddüt ebneıniı •• 
ltoııı ~01,akasında bulunan Rus er
~ • .bıye,i planlarını ele ceçir
tl.. o.fııtıhdaf eden bir sefer eanaam 
~.,. •ıırett~ yatalanmıttır. Yara S'1'!• sebebiyet veren bu müsa 
... ~ nııanlııının malıkineıi civa
"-dlif~"~"~lmut olduğvndan, te 
~Ilı· . eyfiyetten haberdar olan 
ıı.· 1•1 kendi • · ı. "tfilt bir • .."ıoı eve almıt ve en 
"'ltııttır ih.ır.ı •·nla tedaviye bat-. . 

K;lınçlar oar' ....... tüfenklerin me-
ltı nİ.tÔr:ıelcri tıkırdaı· ... gene mülhit 
lıorl·unç bir ini ıntizar ... ölüm müs-
tekreh di~lerini göstererek a:rıtmaw 
ta hatlamııtır .... 

C!hlanlar, mc"'nunane bir sür'atle 
ilerlomelı:tedırler, hemen hemen ye
tiıınck Ü7crcdirler ... 
EmirJ~r ve".cılir, ıilihlar patlar. za. 

fer sesleri yükselir ... orada işlerini 
bitiren Unlaıılar. vatanlarının iatildi 
runı tekmil ıçin aldıkları diğer emir
l~ri ifaya koıarlar ... 

Film, serlevbaarna temamen layik 
Polonyalılara teref verecek bir kud 
rette olduktan maada teknik Te fo
toğraf itibarile ele bir töaserclir. 

Majikte 

Em den 
Oynayanlar 

Loulı Ralph 
Verner Fuetterer 
Renee Stobraua 

Dünya vukuab arasında bir vatan 
perverlik ve vazife perverlik nwnu· 
nMİ aranırken Emden'ın hinden.izle
rine 6 ay dehtet veren kahramanlıkla 
" hem- birinci derecede celir. u. 
mumi harp ilin edildiği zaman Em
den bahri aaferde Tıchinktau'da bu 
lun11yordu. lliın edilen seferberlik 
ondada mevcut bütün münasebah 
inkita.a uralmltb. Bir elaman elekt
rik tirketinde tef olarak çalışan Mor 
tenı ayni şirkette Grete İsminde bir 
daktilo ile nipnlı idi. Harp sebebile 
ihtiyat çavıııu olarak askere gidecek 
olan Mortenı hareketinden evvel iz 
divaç ebnek iatiyol'du. Otelde izti
vaç merasimi yapı!ırlcen Emden'na 
menıup Petzold namında bir bahri
ye askeri biraz sarho, bir hRlde an .. 
sızın içeriye girdi ve Grete'yi aönio 
ce memleketinde eıkiden nif&lllan· 

"MILUYET CUMA 'Z8 IEŞRINIEVYta. s 
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Gloryada 

Trader 
Horn 

Oynayanlar 
Harrg Kar~g 
Edulna Booth 
Duncan Renaldo 
Mutia Omoolu 
O/ive Gonden 

Trader Hom'u filme alan Vaa 
Dyke, Afrlkaya doiru yola çık
mazdan evvel geçirilmesi. muhte
mel tehlikeleri hesaba kaınu,tı. 
Onun - büyük düşüncesi filmi çe 
virecek kadın artiıti bu tehlikele
re kartı muhafa::a etmek kaygu· 
au idi. Haıtalık, yorgt.1nluk, vah.ti 
hayvanlar, hülaaa her tehi ike ken 
dilerini orada bekliyordu. Onun 
için baş rolü alan F.dwina Booth'· 
tan bunlan hiç saklamadı. Genç 
kadın büyük şehirler •IÜdyoların· 
da film çevirmeğ'e hiç te benzemİ· 
yen bu teşebbüsü, büyiik bir cesa· 
retle kabul etti. A.z zahmet çek· 
mediler, az tehlike geçirmediler. 

Mevzu şu: 

Şanghay elııpreılnde baı rolQ alan: Cllııe Brok Marlene Dletrlch 
yor. O ııünden sonra da mütema· 
diyen Madam Menard'ı heryerde 
takip ediyor, mektup gönderiyor, 
velhaaıl bir dakika rahat brralmu
yor. 

Bir Afrika taciri olan Aloyıi
ua Horn, yerlilerle i~ yapmak Üz· 
re büyük sazhkrar arasından ge
çen nehrin cereyanına 11.kıi istika 
mette ilerlemektedir. Yanında, ea 
ki dostlanndan birinin oğlu Peru 
vardrr. Ormanın tehlikelerini bil· 
miyen Penı, vah~i hayvanlarla ta 
nıt•P yerlilerin ba.rbarlıklannı gö 
rünceye kadar bu seyah•ti çok 
eğlenceli buluyor. 

"Emden,, fllmlnd~n 
bir ııthne 

llllf olduğunu hatırladı. Meraain al
tüst olmuıtu. Fakat bu hedioe har
bin bütün fÖaİ menafiyi ihmal et· 
tirmeai sebebile ciddi bir hal almadı. 
ve teaadiif bıı iki rakibi Emdende bi 
leıtirdi. lki•inin arasını bulmak için 
yapılan te1ebbüa bir fayda vermedi. 
Emden 10 ağuatoıda hareket ederek 
Kont Sipenin filoıun& iltihak etti. 
Filooun yaıunda biru durduktan 
sonra Emden yahntL batına hareki· 
tata bulunmak en1rini aldığından ya 
nmda kömür ıernisi Markomanniy• 
olduğu balde açık denizlere yol ver
di. Hinddenizi yolunda harbe batlaya 
rak ozaman zarfında bütün bahrr 
muhitte detet verdi. Eınden birbiri 
ardına bir çok ticaret gemilerini ve 
bu meyanda lndus nakliye gemiıini 
Kinkhut ve Diplomat yolcu vapurla 
rını ve Bursek ismindeki 1 ngiliz kö
mür vapurunu batrrdr. Bu esnada bir 
radyo haberi Emdene Scbemsuk is
minde bir ruı kruvazörünün Penak 
limanında bulunduğunu öğretti, ve 
Emdenin kaptanı bu cemiyi ayni li
manda eıir etmeye karar verdi. Eır 

den cüpe ı;iindüz Penak limanına ı 
yaldaıırken rua kruvazörünün ku· 
mandanı ,.e zabitleri karada madam 
Doloresia aalonunda bulunuyorlar- 1 
dL Gecr nin süküuetl içinde Emde
nin mermileri nıı kruvazörünü İsa· 
bet etti ve rua zabitleri gemilerinin 
babtmı sahilden seyrettiler. Emden 
tekrar açık denin çıkb. Uzak şarkla 
lng;ltere ara»-da Hinrlenİ•indeki 
dlitman ııemiJ1ı"nin harekatını ve 
verdilderi emirleri 1 nciltereye bil
dirmek için yegine •adiyo istaıiyo
nu Koıindeki Kerin laland radyo 
istasyonu Emden için ciddi bir teb
lika teıkil ediyordu. Bu istasyon Em 
denin düıman cemilerile olan bare
k&bnı bildirmelı: için en iyi birvasıta 

1 
icll. Emdenin kumandanın Von Mıil 1 
ler bu iıtaıi7onu tahribe karar ver· 
eli. 9 teıriniaanide Emden Kering 
lzlandda doğru il~rledi ve orada de- • 
mlrlerdi. Von Müller emrile bir za
bit kumandaamda bıılunaô bir ihraç 
kılan iıtaıiyonu ı..l\rip etti. Emden 
kumandanının -.erdiıi-i ikinci bir e
mirle Udöderance'de bulunan lnı:-i
Hz garnizonuna ceç•• celmeleri teb
liğ edildi. Limanda bulunan dıitman 
gemisinden gelen bir cevapta İngiliz 

Haftanın 
Programı 

Elhamra: Şanghay 
ekspresi 

Melek: Karını olacaksın 

Opera: Polonya lsttkllJlı 

.Uajlk: Emdt!n 

Glorya: Trader Hora 

Artistik: Zafer 
Etu11al: Dul nişa11lı 

Şık: Tehlikeli yollar 

Milli: Prensin geceleri 
Zor nikdh 

Hillll: Yabarıcı bayrak 
altında 

Aıri: Kilit altında 

"Polonya İstlltlllll, 
filminden bir sahne 

dan Emdeni terkettiler.Sidneyde as
keri merasim ile karşılandılar. fnaiJ 
tera kıralının huıuıi emri ile silahla· 
rını muhavaza ettiler. Emdenin ha
yatta kalan zabitleri ve yanlanndaki 

1 
Sidneyin müretebatti ya11&11 kahJ ... 
man ceminin kar,ıaında İllhan teea-

1 sür ettiler. 

Melekte 

Karım 
Olacaksın 

Alice Menard, bovardamqrep 
kırklık bir adamm sevimli karıaı 
idi. 

Bir cece Menard bulundukla
rı kaba,...de kızlarla eileıamek i
çin kansmı bir masa başında ya-

1 payalnız bırakıyor. o sırada wenç 
ve ııüzel bir delikanlı kadının ma· 
aa.aına oturuyor, mül&zenıette bu· 
lunuyor, hatti. kadını evine kadar 
tak.ip edip "Karım olacakım 1,. dl Allıazar: Çanakkale 1 

Alemdar: Afikla galip J 

Menard'ın Loulou Gazelle İs
minde bir metresi vardrr. Genç de 
likanlı gÜzel kadının evine her za 
man airebilmek için koca•rna gİw 
dip kendiıini metresinin eaki dos
tu Henri Latour diye tanıtıyor ve 
tehditle kendisni huıuai ki.tip ola 
rak angaje ettiriyor. Kadonn evi .. 
ne tamamile yerleşen ırenç adam, 
kocayı etrafından uzaldqtırmak 
için Loulou'yu Menard'la beraber 
bir aeyahate çıkmıya razı ediyor. 
Alice, Henri zannettiği geaci ko· 
ca•ma 4iki.yet ediyor. Menard ka· 
nımı rahataız etmemeıi için Hen
ri'ye verilmek ÜTre Loulou'ya bi
raz para veriyor. Tabiatile para 
hakiki Henri'ye veriliyor,cenç a· 
dam da Alice'i takipte devam edi 
yor. Zavallı kadın kurtulmak için 
koca11nı bulmak üzre bulnnduiu 
:rere ıidiyor, ve Menard'ı l..oulou' 
-;un kollan arasında buluyor. 

Bu aırada aenç &!ık ta yanm· 
da hakiki Henri olduğu halde ııe
lip hakikati meydana ç•kanyor. 
Gürültülü bir söyle,meden aonra 
kan koca bo.-nmata karar veri
yorlar. Menard Loulou ile kah· 
yor. Alice te sen~ adamın arzuıu 
cibi onunia evleniyor. 

Artistik'te 

Zafer 
Oynayanlar 

Brtottte Helm 
Jean Gabin 
Andre Roann~ 
Fırtınalı, yaimurun pencenlerl 

kamçıladığı sert bir havada, Pilot 
Latur'un ze...ceai V- küçük oilu 
Jaki ile ııevcine intizar etmekta ve 
onun o eanacla handa ohnuınclan 
merak içinde bıılunrnaktadır. Latur, 
aadık -ldniati Rober N urri ile ida-

Onlar, bir zen.-:i köyü içinde, • 
lıt veriıin tam civcivli bir zama· 
mnda iken "Juju" yani harbi mu· 
kaddea patlıyor. Penı dönm"k İs
tiyor. Fakat HQl·n ~d~~diyo~. 
"Ben çıktığım ~eyahatı lutırmelı .. 
yim,, diyor. 

Bu suretle de seyahate devam 
ediyorlar. Bir çok sergüzeşt ge· 
çirdikten sonra, vah.ilerin yanm· 
da misyoner beyaz bir kadına te
-düf ediyorlar. Bu kadın Afrika· 
ya ilk geldiği vakit ufak çocuğu· 
nu kaybetmiş, fakat çocuğun daİ· 
ma saf olduğuna iman etmit ve 
lzorgi ... ahıilerinin üzerinde icra· 
yi tahakküm eden bir "Beyaz ili.· 
he" den bahaolundut:unu duymuı 
olofuiundan ili.be de kızına kavu1 
mak ümidile bu kabilenin bulun· 
duğu yere dotnı r,imektedir. Bu 
seyahat ölüm tehlikelerile dolu 
oldutundan Horn onu menetm~ 
iıtiyor. Kadm gidecejiin" yemıa 
ediyor. Nihayet, Hom, kadın mıı· 

ffak olamadığı takdirde onu la .. - ... ki ed. kızını kurt..aı maga soz ve 
ri p i akat zenciler kadını öldü 

.'!or:.,_ __ "om ile Penı da, beyaz 
ruyoruu· n 1 
lllhenin taharrisine çıkıyor ar. 

Beyazlar tarafından .kandm· 
1 illbe vahtilerin ellennden ka 
';or Te bepıi birlikte sandalla 

fu.ar ediyorlar. -----------··-·--
.:..: olcu dolu tayyaresini 

re etU&• Y • d' d"k 
tayYare mey~anınaBö. 1 b~n hır .'a 

eve oelır y e ır a" . 
tensotıra • · d 
d kocaaının haTada bulunmasın an 
d:layi zaten sinirleri bozıü~uş olan 
Ven., Laturdan pazar cun~ yapıla· 
cak tayYare canbazlıldan ı_nuaabası· 

. ~-•- edeceğinı öğrenınce, ara· 
na,,.....,. · .. k e bat 
larında tiddetli bır muna at . 

.. t . Vera, kocasının hayatını ka 
ııo• enr. k d • ka fi derecede tehlikeye oy ugu • 
naatindedir. 

Karısının iırarı karş.ısında, La tur' 
müsabakaya ittirakten aarfmazar e-

filosunıın cevarde olduğu haber ... ri der ve müaabakayi halkın alkıtları 
liyordu. Avıııturaliya kruvazörü Sid ara~ında arkadaılan Bob Deşan ka-

ney bu radiyo telegrafı yakalamıt ve zanır 
ik bah Litlf. b' havada cereynn eden bu 

ihraç kıtatr karara .. en .. •a ın 9,40 I ır k !lef b' · .. bakadan sonra. mü e ır zı 
inde üfükte görülmuıtu. Ateş açıl- muaa ı · b' 

Y
af_.. buna iıtirak ede-n erı ır arayd 

dr. nu müsademede Sidney daha u- v., 
d hl

• '--bili' toplar. . . . . . 
zıın mesafiye en a a ""' yetli o- Galibin muvaffakıyetının te.,rı 
lan topçu kııvveti sayeıinde Emde- albnda bulunan cenç kadın, onunla 
nin ateşine üstün çıkıyordu. Emde- bir kaç defa danıettıkten sonra cece 
nin üzerine alet ve menni yağmakta eilencesinde de kalır. 
idi .Topçu mukabelede devam edi· Kadının bu sıvışması eınasında, 
yor müretebat öylıyor, yaralarmıyor Latur her zamanki ci;bi. uzun tayya 
du. Kumandan taretleri makineler re .....:U.ğablarma posta paketleri al 
birbirini ardına amelden aakit olu· mak üzere ııec:e aeferi yapmaktadrr 
.Yo,dıı. Direkler ve bacalar Sidneyi Vera Giineı dolarken .~""':'".anın 
ateşi altında mah olmuılardL Bü- verc!iii ıarhoıuğun tııl.tı tesmnde, 
tün gemi ateş içinde kalmıt torpil Boba tayyare karargahına kadar re 
daireıini ve makin~leri au kaplanmıt fakat eder ve ilk defa olarak onunla 
tı. Fakat Emdenin topları hali. çalı havalanmaja razı olıır. 
fiyordu. Morterıa ıağ kolunıı kayb- Jaki yemek eanaomda. gu"';'rla ba-
etmiş solkulile çalııryordu. Bu eana- baama, annesinin Bob amca ıle uçtu 
da isabet edEn bir mermi bu kahra- iunu yumurtlar... . 
man zabit vekilinin daha ağır yara- Piyer Latur kansını elınden kaçır 
lamıftı. Son nefeıini verirken Pot· makta olduğunıı anlar. Onun hatırı 
zolde Greteyi emanet ettiğini aöyli- için müıabakaya iştİr8k .tmediğine 
YOl'du fakat biraz aonra Petzolde bir pqman olmuttur. 
mermi parçaıile öldü.Sidneyin topla Aralarındaki mübahaaeden aonra 
rile Emdenin tahribi çok ıünnedL korkan Vera, tayyare meydanına ko 
Kaptım von Müller nziyetln ümit- f&r. Kocasını orada bulamaz. Drli 
aiz olduğunu anlar anlamaz Emde- ıribi eve geldiii vakit, radyodan. ko 
ni karaya oturttu. 5idney at91 k• casının cesurane Paria.Nevyork scf• 
serekEmdene hayratını indirmesi - riniıM teşebbüs ettiğ;ni öğrenir. 
rini verdi. Emdenin müretebatı bu· 1 Bir vapur onları Fransaya getinr 
na razı olmayıaca Sldney bu ıUlh· ı 1 Oradan uçtukları tayyare kararga 
ıız gemiye tekrar atet açh. Telefata hında nadim ve müteeaıir olan zev· 
meydan vermemek için Von Müller 

1 

cesi ve çocuğu muhabbetle kolları a· 
bayrağı indirip yakmalarını emretti. raıına atılırlar. 
lngiliz askerleri yanan Emdene ne- Latur. zaferi kazanını~, mııvaffak 
zaret ve etmek ve eıi-rleri almak i· ! olmu~ ve zevcesine erkek kudretini 

===...ı...;:;..:;;;...:.;:_==::..:.;:_;;;;.;.;;;.;..;:;.:::;;;:;....;...ı....::_: __ _::_ ______ ....::,====:...:..-_: __ ==..:._--_:=_. .;;.,., 1>rPlr nnn vf"nİdı~n teshir t:tmiı 
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Pollıte 

Böyle içki 
içilir mi? 

Kapıdan çıkarken 
arkadaşını vurdu 
Evvelki ıece Erenköyünde iki ıar 

bot arasında hiç yoktan bir dnayel 
olmu,tur. 

Sabıkalılardan Enver ve Nahit i
iıimlerinde ilci kiti evvelki ırece E
renköyünde Botoıun me7ha.....lne 
ıitmişler iki kafadar me7hanede ıı::e 
ce oaat 22 ye kadar rakı içmltlerdlr. 

Gece kafalar adam akıllı duman
landıktan sonra iki arkac!aJ kolkola 
girip gitmeğe haıırlanmıılarcbr. 
Kapıdan çıkarlarken bunlardan 

Nahit ıeride kalarak En .. ere kibarlık 
yap!lll\k lıtemlt n evvela Enverin 
kapıdan çılunaomJ teklif etmiıtir. 

Env• bu teklife itiraz ederek Na 
hide daha evvel kapıdan 9"ımasını 
aöylemlttir. iki sarhot kapının önün 
de u:ıun müddet blribirlerine hulüa
lııirlık yapmıflar ..., ikisi de lıir tür
lü e,,..eıa kapıdan ,.kınaya razı ol
marnıtlardır. 

Kapıclen çdnnak mllnrkaıuı uzun 
uzdeıya devam et:mlt ve Nahit inat 
..!erek bebenwhal kapıdan evvel cık 
matı için Envere ısrara baılamıfbr. 
Bundan ıonra itin ,.kli delıiımi9tir. 

Nahiclin hu kadar fazla ıann za
ten lrafası ac!am alolh dumanlı olan 
Eaveri ıllpheye dütllrmii9tür. Şüp
hf'.i ıittikç.> artan Enver birdenbire 
hlddetlmmlı veı 

- Sen beni kapıdan çıkarıp ar
kamdan vunnak istiyorsun, fakat 
ben •-den korkmuyorum, itle ka
pıdan çduyorum, ne istersen yap, dl 
ye baiırarak kapıdan dıpnya çık
mJflır. 

Nahit lcapıdan çıkınca Ennr bir
denbire Nahidin üzerine atılarak 
ı...vıaya ba~lamııtır. Meyhanede bu 
lunanlar araya gm.relc kavgacıları 
aymnak iıtemlılerse de bu kabil o
lamamıı, gittikçe hiddeti artan En
ver belinden bir bıçak çıkararak Na 
hidin Üzerine atılıp bıçağı sırtına 
saplamıı ve bununla da hiddetini a
lamıyarak bıçakla Nahidin batında 
iki büyük yara daha açmıtlır. 

Nahit kan içinde yere yuvarlanıp 
bayı!mJ,tır. 

Envet' bıçak elinde kAçnıaya batla 
mıttır. Gllrültüyü duyan polisler ye 
tltmlıler, Enveri elinde kaalı bıçafı
le yakalamışlardır. 

Zihni Pş. nın mezarı 

M LLIYET CUMA 

Furugi Han dün Reisicümhur 
Hz. tarafından kabul buyuruldu 

[Başı ı ınci sahifede] leketin hükumetleri ara&ında mü§ 
bulunmı•şla.rdır, terek l>ir anlatma arzu edildiğini 

ve her aahada hakiki bir müşare
Teııf ik Rüştii Be11ln nutku ket <Utni mevcut oltluiunu mü1a

T evfik Rüştü Bey tU nutku hede eylİyeclerdir . 
Zah lahimanelerinin bu hoı 

irat etmittirı ziyaretleri, ayni ;ı;amantla 1926 
Aziz dostum vezir Hazretle- muahetlemüi ve ;ı;eyli olan pro

ri; Hanmıefendtler, Beyefendi- tokolu tecdit etmek fırsatını bah
ler. feylemekle de iki memleketi bir

Bugün hükfunet merkezimiz, leıtiren kardetçe dostluk bağlan-
d 

nı daha ;r;İyaJe sıklaıtırmağa bit-
komşu ve ost memleket yük- tabi yardım edecektir. 
sek Hariciye vezirinin memle- Kadehimi lran büyüklüğü ve 
ketimizde pek ziyade sevilmi' refahı için kaldırıyorum. Ve lran 
ve çok takdir edilmi' olan sa- milletinin parlak mükatltlcratını 
bık büyük elçisinin ziyaretini o katlar muva.flakıyetlerle idare 

k b 1 ed k k b 
eden HapnetlU /kza Şah Pehlevi 

a u er en. büyü ir se- Hazretlerinin ıerellerine, ::;atı la 
vinç hissetmektedir. Ayni za- himanelerinin ııhhat ue ıah3İ sa
manda zatı fahimanelerine refa adetlerine ue burada toplanmıf 
kat eden kardeş milletin muh- bulunan bütün lranlı misafirleri
terem ve kıymetli mümessille- mizin sıhhatına içiyorum." 

rini Ankara.da selamlamakla da Eurııgt H11nııı nutku 
hakiki bir zevk duymaktayız. •• Vekil Beyefendi, Hanımlar, E-
Bunun içindir ki Cumhuriyet fendiler; 
hükumeti namına ve şahsım na Gerek taJıuma , gerokse arkadaşla 
mına siı:e hot geldiniz demek- rım hakkında söylem<:k lütfunde bu 
le bahtiyar olurken Türk mille lunduğunuz çok güzel sözlerden do 

layi zatı alilerine büyük bir •evinçle 
tinin asil İran milletine karşı tP.şekküre müsarat ederin>. Türkiye
besledii!i derin dostluk ve kuv. nin fevkalade misafirperver toprak
vetli alaka hislerinin sadık bir larında gördüğiimüz hijsnü kabul o 
tercümanı olduğuma eminim. derece samimi bir muhai>betle meı

Türkiye ile lran arl\sındaki burdur iri yüruklerimiz de asli\ •İlin 
miyecek bir hatıra bn·ı kacaktır. Gü

dostluk, temelleri pek sağlam :ı:el sözleriniz bizi çok müteha•sıs et 
bir dostluktur. İki milletin mü- mistir. Huıuıile iri bu .Ozler a•il 
naaebetleri tarihinin verdiği Tü~k milletinin İran milletine karşı 
feyizli derslerden istifade etme olan hislerini nevima ıebellür ettir
sini bilmi§ olan bu dostluk ıi- mektedir. Milletlerimi:z.i birbi<ine bağ 

1 d 
lıyan kartdıklı muhabbet ve sıkı 

yaai ve iktıaadi aaha ar a müte dostluk, biraz evvel zatı alilednin de 
kabil hakiki menfaatler üzerine söyledikleri ıribi binlerce senelik an
müesses bulunmaktadır. Bu nanelere, ve müıterek ruhi teınayıl 
dostluk ayni zamanda asırlarca lere ve keza harı ve emel birliğiııe 
yan yana yaı•mış bulunan ve istinAt etmektedir. Evvelce bizi ida

re edenler bu in.kir edilemez haki
şimdiki devride. yeni ihtiyaçla. katleri idrak edemedilerse bu, bizzat 
rın. yeni fikir cereyanlarının il kendi menfaatlerini düıündüklerin
cası ile asri medeniyet y olunda den ve bilhassa milletlerinin men
terakki idealinden mülhem o- fa&tlerinden ziyade ıahsi ihtirasları
lan milletlerimize has bazı müş nı takip eylediklerinden ileri gelmiş 

1 tir. Fena bir siyasetin; daim..ı vahil 
terek ırki temayul er ve ana- neticeleri olacağına ve yalnız bu •i
nelerden doğma mütekabi mu- y~seti yapan değil, fakat aynı za
habbet hslerine istinat eder. monda elinde mukadderatını tuttuğu 
Tarihlerinin ıizun devirlerinde 1 memleketi de ciddi tehlikelere koya
eski medeniyetleri edebiyatlan c:>gına şüphe yoktur. Bunun içindir 

• 1 · • b ki milletlerimiz, büyük hayaliyetle-
ve san at arı aynı manevı ve e . . bi k ~-L- d iT · ~ t 
d

·• h . .. .. 
1 

k'"I .. .• rının r <re ... ..., e ı ını goı ere-
n ru un ve aynı gonu u turu rek iki büyük devlet reislcrimizin 

Her tarafta 
Bayram 
Yapılıyor 

[Başi 1 inci sahifede] 
dim cemiyetler heyetleri. 

S): Mali müeaaeseler müdürle· 
~ ticaret odası ve borsalar erk&-
nı. 

Ş): imtiyazlı tirketler müdı.ir 
ve reialeri. 

T) : Eanaf tetekkülleri ve mes
leki cemiyetle,- heyetleri. 

lıtanbuldaki ecnebi devletler 
konaoloılan Oileden Aonra saat 
15 ten 16 ya kadar kabul oluna
caklardır. 

Saat 11 den M>nra her sene ol
duğu gibi Darülfünun önünde ya 
pılacak aıkeri merasim teferru
atı Kolordu KumandRnı Paşa Hz. 
tarafından tayin ve tebliğ olunur. 

Geçen sene huau~i komisyon 
tarafından tayin olunan prağram 
dahilinde yapılacak hu•u•i ~enlik 
fer ve şehri iyinler alikadarllln 
tarafından tanzim nlunacakt\r. 

latanhul zabılafot hu proğraı:n
lann tatbik!nda İntizamı teınin İ· 
çin emir a•mıştır. 

Bu proğramın gazetelerle n<'§
ri alikadarlan davet mahiyetin· 
de olup ayrıca davetiye teblit o· 
lunmaz. 

Darülfünunloları 
davet 

Milli Türk talebe birliğinden: 
Cümhuriyet bayramı olan 29-10-
32 cwnar~e;i sabRhı •aat dokuz
da Darülfünun konferans salo
nunda verilecek konferansa milli 
Türk taleb" birliği, gelmek iste
yenlerin heınini çağmr. 

İzciler Ankarada 
ANKARA, 27 (A.A.) - 29 

teşrinievvel Cümhuriyet bayramı 
geçit reamine ittirak edecek olan 
izcilerimizden büyük bir ırup bu 
sabah hususi bir trenle 9ehrimize 
gelmitlerdir. izciler tehre girer
ken zafer ibldeıini sel.imlamış
lardır. 

Bayramşlaşma 

Cümhuriyet H. Fırkası A

lemdar nahiyesi Riyasetinden: 

Mühendis 
Nanımlar 

Mühendis mekte
binde he, 

hanım talebe var 
Y~sek Mühendi;; Mektebine, 

bu aene liae mezunu bir hanım 
müracaat etmit ve kabul edilmit
tir. Geçen tenelerdc mektebe ıi· 
ren 4 hanımla mühendis namze
di kızlanmJzm adedi 5 e baliğ ol
mutlur. Bunlardan S.biha ve 
Melek H. !ar bu sene mektebi ik
mal ederek ilk iki Türk mühen
dis hanımı olacaklardır. 

Nafia Fen Mektebinde de 8 
hanım talebe mevcuttur. 

Gerek Mühendio ve gerek Na
fia Mekteplerine müdavin hanım
lar neharidirler. Adetlerine göre 
bu hanım talebe için bir koğuı ~
nlarak )eyliye tahvilleri mümkin
se de, leyli talebe, mühendis çı
kınca dailarda, tünellerde, nere
de vazife verilirae oraya giderek 
hizmeti mükellefelerini ifaya mec 
burdurlar. Hanım mühendisler 
ise ancak merkezlerde çah, .. bile
ceklerinden nehari olarak devam 
etmeyi tercih etmektedirler. ----·· 

Tevhide devam 
ediliyor 

İnhisar idarelerinin tevhidine 
devam edilmektedir. Yozgat 
Tütün lnhisan batmüdürlüğü 
lliğvedilerek Kayseri, Yozg•t 
tütün. tuı: ve mütkirat idareleri 
tevhit ve Kayseri İnhisarlar 
Batmüdürlüğü teşkil olunmuş
tur. 

Antalya ve Muğla tütün. tuz 
ve mü~kirat inhisar idareleri de 
birleştirilerek Mutia ve Ant•l
ya Müstakil inhisarlar müdür
lükleri tetkil edilmittir. 

Ay başından itibaren Trab
zon, onu takiben Samsun ve 
Tokat tütün. tuz ve müskirat 
inhisar idareleri de birleştirile
cektir. 

Şimdiye kadar 13 ba~ ve müı 
takil inhisarlar müdürlüğü te
tekkül etmiftir. 

Nahiye kongreleri 
nün tesiri altında kalmış olan ortaya çıkardıklan esnalarda hiç mü 
milletlerimiz, eski zimamdar- balağasız mülhit bir uşurumun k•na 
)arının geçimıizlikleri ve ağır rında b':'l':'nuyorlardı .... 

Geçen nÜ•halanmızın hiıfode hataları yüzünaen maatteessüf Bu .•kı devlet reısının yoru!-
"Bir mezarlık ihtilafı' ' batlığile .. . . - mak bilmez ıayret ve kudretlen
Erenköyünde merhum Zihni Pı. mut':'<":b~l. bır anlaşma ve samı le memleketlerini içinde bulunla
nm kabrine <ıİt bir yazı çıkmıftı. mi bır ıtılef yolunu bulamıyor- rı çok fena bir vaziyetten kurtar 

Cümhuriyet bayramı olan cu
martesi günü saat on altıda na
hiyemiz te,kilitına bağlı arka
daşların bayramlaşmak üzere 

nahiyemiz merke-zini teşrif bu

yurmaları rica olunur. 

Halk Fırkası nahiye kongre 
leri tetriniaaııinin 1 inde başlı. 
yacak ve 18 ı:inde nihayet bula 
caktır. Ayın 1 inde Hasköy. 18 
zinde Kemerburgaz, Erenköy 
ve Anadolu hisarı nahiyeleri 
kongeleri yapılacaktır. 

--- ----··----
Erenköy Zihni Pş. vakFından lıırdı. mağa muvaffak oldular. Bu su-

müdewer 4 üncü mektep batmu- Fakat şanlı devlf't Reisleri- ret_I<;, ?'eleketle~iz iki .m.üı;nt~z 
•!limi Hüsnü Beyden aldıijımız mizin nürliı rehberlikleri altın Reısının rehberhgile ha.~ıkı ıhtı-

Almanya'da şarap 
sarfiyatı 

bır mektupta Cami ile mektep ara d 'lk def 1 rak en' naza yaçlarını anladılar ve dunya man BERLIN, 27. A. A. - Volff a- Hamburg a-yam 
ela a ı a 0 a • g 1 ~ r. zumeıinde haklan olan mevkii ı'anıından: 

aın bir. m~z;ırlık filan olmadığı, lar ve samimi müşareket fikir- i•aal için çalı,ıyorlar. l" l yalnız Zihnı P,. ilt> refikalarına TD Aman bağcıları birliğinin neıretti- ve po ıs er 
ait bir aile kabrı'•tanı buJ .. ~du•n• !eri içinde vücude getirilen bir' Zatı devletlerinin de çok yük- 1 ld ğ ~· a- k d"ld ti d b d k ği bir i•tatistiktcn an aşı ı ına giire HAMBURG, 27 A A Ham 
ve bu makbere için de hlrbı'r ma. , muahedenin a te ı iğ İ 22 ni- aek bir belaga a ifa e uyur u • · ·. - -' J 'b' 1 k 1 • • Almanyada ~rap iıtihli.ki artmııtır. burg ayan meclisi, husuoi bir emir-
kama ne •İki.yet, ne de mu"racaat san 926 dan. daima tehattür e- ar ıgı 1 meme et erımız ara•.•~- y- I • _. ' d ' • d ) k t 1 f d · name neşrederek polis erın herhan•• 
yapılmadığı bildirilmektedir. Biz dil · 1 • le b t 'h a mevcut an anevı oat u , ı ı- 1925-27 ıene eri zar ın d ıarap u 
bunu t .. hih rderken merhum mesı. :'"~ım ge n u ~rı - laf ve muahedeleri" tarsin edil· tihlaki miktan nufus ba,ına 3,5 lit bir tetkilita girmelerinı menetmiı-
Zihni Pş. gibi bütün idare haya- ten berı ıkı komşu memle.<et u mi~ bulunuyor. Bunlan milletle- re olduğu halde bugün bu miktar 6 tir. 
tmda trr!emi

7 
k>lmı,, d<"vrİnin mumi münasebetlerinde yeni rimizin yüksek menfaatleri ıçın litreyi bulmuttur. Pamir dağlarına 

en namualu. en du"ru· ··ı ı'n anı ola- bir devir açılmıştır, Bu muehe- daha ziyade tamamlamak iotiyo- " 'b'~k· · • "k k l ~ ·.:1•rap iıtı JİI.. ıne aıt umumı mı - çı an ar 
rak tarih.. kantmı,, bund:.n rna- de, 1928 dP. yeni esaslar üzeri. nız. b 
ada vatan )'avrularm,\ au'"zel hı'r k d'l b' k 1 '\ Memleketlerimiz, coğrafi va- tar'!' vaktile yüzd~ 60 şu_u u!a~ ec: MOSKOV A, 27. A. A. - Pamir-

• ne a ·te ı en ır proto o ı e ta- zı')· etlerı' ı'tı'barile ı'ktı·-t salıasrn- nc __ bı tarapları_sarfi. Y.atı nısbelı ~ı,,.dı mektep vücud~ getirmiş birçok 1 d - d 2 de kain bulunan n deniz seviyesine 
hayır işlerine para •arfetınl~ olan marn an 1• da biribirinin kaf"lılıklı yardımı- yıız e 8 ye ınmışlır nazaran 8.435 metre irtifada olan 
bu zatın makhereJİnin ortadan Bugün aralarında 3rtık lıiç hir na muhtaçtırlar. Bizi biribirimize 

1 
Pie Ganno'yu ketfedecek Popov he 

kaldmlmuı yolundR bir tesebbüs menfaat zıddiyeti ve hiç bir ahenk- , bağlıyan samimi muhabbet rahı- 29 feşrinievvel yeti dağa çıkmağa başlamqtır. 
olmaclıfma pel. mernnun olduk E- sizlik mevcu l olmıyan ve saglam ve. j tal arma binaen bu yardımın her Ver emle Heyet , 6500 metreye yükıdmit 
aa·- b kb emin bir dostlukla yekdiğerine kbt'i , iki tarafı memnun edecek suret- 1 olup ıuuduna devam etınektedir. 
~n u m:ı ereye uzun zaman • Mu"cadele Cu"nüdiı'r . 

dan beri kims.ı) gOmülmemiftİr. ~urette bağlanma bul un an iki kardet ı te yapılacağına kaniinı. ... 
m:lletlerimiz en büyük faaliyetleri - Azizim Vekil Beyfendi; An Davet 
n

0
i dahili \ıayatlarmı yeni~en tan- • karayı ziyaretimin cümhuriye- I '"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

IORIA J 
( !t Bınkaıtndan alınan ct t vC"ldir ) 

27 Teırinievvel 1932 
Aktam FiatLm 
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Atıl!ı ~u.q ı ..... M~,10 
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~t s lclflt• ıı~ • i ptıı ıo •2.-
ı i l l ıı ıı.-
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~' ı. lflfrt •t ı 1 (tn;f)Y .. 

... ·'"• ı:. a Ahııı "ı18 

il '"'"" ·~# ' 1'1ı<ldi)'t fı().f(l 

~!": h'!susunn sarf~ım .. ktedırler._ ~a tin ilanını te•'it ettiğiniz güne = lstanbul Ilalkevi Reisliiintlen: 
ncın ııyaıette yepnc gayelerı ıse .. . .. :~ Cümhuriyet Bayramı münasebeti .. 
devamlı ve feyizli bir •ulbter iba-' tesadüf ethgınden dolayı çok ıi ve refahı için kadehimi kaldır- le 29 Birinci Te~rin Cumartesi ırü
rettir. · bahtiyarım. Cürnhuriyetin ilam maklığıma ve ıanlı Reiıicı.imhurunu nü aktamı Halkevinin Giilhane 

Türkiye Cümhuriyeti Liiyük kom- sizin için olduğu kadar bizim i- zun terefine ve gerek Zatıalilerinin parkı medhalindeki(Alay kö~kü) 
b 1 gerekse burada bulunan yu"ksek G'" 1 S ' ti b · d 'l şuıu ile iktisadi sahada emek birliği ÇİJl de azizdir. Çünkü, u ya _ uze ana ar ,u e•ın e verı e-

. h ti tm ı.t d' z· l Ti.ırk ricalinin aihhatlerine içmekli- cek Mete tenuiline Halkevinin 
nı arare e arzu e e e ır ıra nız sizin mem eketinizi jcin ye- ~ı·me mu·· ••adenız' 1• rı'ca edenm" Ha- h · .. d l' b ı d bu k b' r-· il<- 1 k t o - iıtun azası avet ı u un uijun-

em_e .ır ıg~ 1 1 mem e e 1 en.~- ni bir devre açmakla kalmiyor nrın ve Beyfendiler." dan arzu edenlerin davetiye al-
hemmıyetlı netıcelere . evk er1ebılir . d T" k İ .. ' ki 
,.c bu 

5
uretle refahlarının en e~aılı aynı zaman a ur .. ran mu· Ziyafeti bir suvare ta P ebnittir. mak üzere hergün ıaat ondan on 

b ti · t 'h' d d Su"are genic bir ıan,imiyet havası sek' e k d H Ik • ' ld amillerinden biri olabilir. nase e en arı ın e e yenı , ız a ar a evınm ano 
b

. h 'f D · • t f İçinde geç vakte kadar ılevam etmiş- Memurlufuna müracaat edebile· 
Mufahbam büküm<larınız b .. 9met ır sa 1 e. acıyor. ıger ara: tir ceği ilan olunur. 

lu Şebin tah Pehlevi Haucılerinin tan Türkıyeye başlıca ~ayesı. 
müdebbir ve durbin idareıı; altında mufahham hükümdarım h~ş
d_ost güzel ~emlekette v~cuda geti- ı me~l~ Şehinşah Hazre~lninin. 
rılen eıerlerı yakından JJOrmek, tak- Reısıcümhur Hazretlerıne hürl 
~. etmek .. ve ke.ndile.rine_ Türk mille met VI' selamlarını ve asil Türk 
tının buyük tefı, Reuıcumhur Haz- ·ıı · · "k 1 • f h 
ntlerinin samimi kardq ıelimını ge mb •

1 
ehnınh ykuk sed.~~11 v~ r~ a 

tirmek Ü7ıt>re bu sene iptİdRıında za u ması a ın B.KI samınıı te-· 
tı fahimanelerinin nazikane davetle mennilerini ibliğ etmektir .• 
rine icabet etti;im za"'anda Tahran Memleketlerimiz arasnıda mu-
d~ büyük zimamdarlarmızda da ay- allakta buJunan meselelerin 
nı arzunun mevcut olduğunu gör- h il' · k 1 J k h 
melde hakıl·aten h.~htiyar oldum. Mi • a mm o ay aftır~ usu. 
safirpervrr lran toprağında heryer sunda gerek Ba,vekil Hazretle 
de g'irdüıiüm muhtqem hü•nü kabu ri, v.erek Zatıalileri tuafından 
lii ve samimi mulı.abb.?t tezahürleri, aarfolunan gayretlerin lranda 
oreda biJ; çok mütemayiz tahıiyet- bihakkın takdir edilmekte oldu 
lerle vaki olan temulann bende de • .. l )'" 
r!n takdir ve har minnettarlık hiole- gunu soy ememe uzum yok· 
rınden ba,ka. iki meırJeket zimam- tur. 
darlarının resmi münaıebetlerinin 
kuv..etlenmeıiyle mütevaziyen kuv- Unutulmaz hatıraamı daima 
'·etlenen tahıi dostluk münasebetle- muhafıaza edeceğimiz Tahran 
rinin tezayüdünün, iki devletin hak- seyahatinizi ve memleketimiz
k.iki menfaatlerine pek ziyade hiz- d 
met edeceği lcanaatını tevlit etti. eki kısa ikametiniı:i iki millet 

lıte bunun içindir ki, a;ı;Ü me. arasındaki karşılıklı aniaşma
lekdQfun, aamimi bir tlo•tlukla nın kuvvetli bir i.mili olarak te 
mHb~t- bulunduğum ;ı;atr lahima- likki etmekteyiz. Bu seyahati-
n~le"'!ı~ ve muhterem refikleri- niz ve bu ikametiniz, Büyük 
nın mıllı bayramımu: arileııintle ı T" k "il t" · 1 'il · 'k' L • - • • ur mı e ının ran mı etme 
va ı uu no.a.ıkanc zıyarctleı·ınden • • · 
tlolayo !'ir ka~ daha. m"ırur aluyo 

1 
k~r'~ ol~n dostluk hıılerının "': 

ru;ı;. Cumhunyet zımamdadarile mım•yetı hakkında Ankaradaki • 
vaki olacak feyiıı;li tema•ları "" vazifem ean•sında edinmis ol-. . . . . : 

Çobanı öldürenler 

Çat•lcada Halil İbrahim İs
minde bir çobanı öldürmekten 
suçlu Üzeyir, Arit, Mehmet is-

. " .. · i hakkındaki tah-

Mıaznunlar dün lstanbula 
gönderilip müddei umumiliie 
tevdi edilnritlenfir. Müddei u
mumHik evrakı A • ırceza mah-

Spor 

İstanbul 
• 
idman birliği 

Bugün ,ampiyonu
na kupa verecek 

Haber aldığımıza göre, lıtan
bul idman hirliii buıün Otakçı
lar aahuında 1931 senesi birlik 
§8J11piyonu olan Fener Y ıJmaz ta 
klmma hu.auai meraıim.le Cümhu· 
riyet Halk fırkuı tarafından f8JD 
piyon ldübe verilmek üzere koy
duiu kupa verilecektir. 

Fener Yılmaz klübü geçen se 
ne bütün rakiplerini yenmit ve 
kupayı kazanmJftır. Fener Yıl
mazlılan bu münasebetle biz de 
bu ıütunlanmJzda tebrik ederiz. 

Bundan baıka birlik gelecek 
hafta 1932 aeneai Şilt ma~lanna 
batlayacaktır. 

Bu maça geçen sene ~an1piyo
naımda en fazla muvaffak olmuş 
olan sekiz klüp ittirak edecekler 
dir. 

Çok muntazam bir auretle ce
reyan eden bu maçlar 9ehrimizde 
mühim bir aporcu kütleai tarafnı
dan büyük bir alaka ile takip e
dilmektedir. 

Birliğin bu maçlan da geçen 
sene olduğu gibi tam bir muvaf
fakıyetle başarma11nı temenni e
deriz. 

Bu doğru değildir 
Dünkü nü.hamızda buıı-ün ya 

pılacak olan boks maçlarından 
bahsederken Kolos ile Menaşenin 
maç yapacağını yaznuftık. 

Biz bu haberi matbaaya yol
lanan bir davetiyeden öğrenmiş 
tik. Davetiyede dört b"f ma~ ya
zıldıktan sonra (Bundan evvel Üç 
tane de amatör maç yapılacak
tır) denmekte idi. Halbuki dün 
geç Yakit matbaamıza Kalos Ef. 
ıeldi ve bu haberin doğru olma
dığını aöyledi. 

Kaloı Kumkapı klübünde i.
zadrr ve berveçbi peşin profeı
yonel değil, amatördür. Sonra 
Menase ile maç kabul etmediği
ni ve zaten kimsenin kendisinden 
maç istemediğini ve binaenaleyh 
bugün ben orada maç oynamıya .. 
cağım." Bu hareket hakikaten 
doğru değildir, ve hiç bir zaman 
bir ıporcu böyle çirkin bir suret
te emrivaki kartısında bJl"llkıl
maz .• 

' ..... . 
Feshanedeki hesap 

açığı 

F eshane fabrika11nda 2,400 
küsur liralık bir açık görüldüğü 

DÜ ve bunun bir hesap yanlışlı

iı olup olmadığının tetkik edil 
diğini yazmıştık. Dün sab1k mu 
hasebeci Faik Ahmet Bey bu 
hesap yanlışlığının kendisi tara 
fından bulunduğu ve tetkike ar 
zedildiğini gazetemize bildir
miştir. 

Doktorlann içtimaı 
Etıbba muhadenet cemiyeti 

azaları bu sabah Halkevinde 
toplanacaklardır. Bu toplantı
da bazı ır.esleki husuaat hakkın 

da haubı hallerde bulunulacak 

br. 

Sinir\eriniı~ . 
cn\ltıataıa ıc;ın 

·ıe ma\ıı.ursuz 
tamaını 

o\an 

&rom ura\ 
.. l(noll,. 

rlıneıerini istimal 
ıtomp 

ediniz. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Trabzon gz.mizon ihtiyacı ı 
çin 438 bin kilo un kapalı zar 
la münakasaya konmuştur. 1 
halesi 31-10-932 pazar günü 
saat 13 tedir. 'fo de yedi buçu 
ğu 2610 liradır. lkin...i fabrik 
unu olup gluteni % 11 deı 
aşağı olmıyacaktır. Şartnalll· 
ıini almak istiyenlerin her güt 
münakasaya gireceklerin de 
vakti muayyeninden evvel Tral 
zon satınalma komisyonllll' 
müracaatları. (883) (5451; ,,. ,,. ,,. 

Ezine ve Bayramiçteki kıtaat 
ve hayvanat ihtiyacı için aşaiı 
da miktar ve cinsi yazılı 5 ka· 
lem erzak ve yem aleni münı 
kasaya çıkarılmıştır. İhalesi & 
11-932 cumartesi gunu saal 
14, 17 dedir.Ezine ve Bayraıniç 
samanı ayrı ayrı şartnamelerd• 
dir. Nohut fiatı gali görüldüğü 
takdirde yerine faauly

0

a alına 
caktır. Taliplerin şartnameY; 
görmek üzere her gün ve ihale· 
ye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel Ezinede li 
va karargahındaki satınalrıı• 
komisyonuna müracaatları. 
(877) (5445) 
Ezine için 

kilo 
40.000 
20.000 
70,000 
20.000 
16.000 

Bayramiç için 

kilo 
()() 

5000 
365,000 

5000 
00 

* * • 

Cinsi 
Bulgur 
Nohut 
Sam8JI 

Fasulye 
Sade yağı 

Yetil köyde ha va müfrezesi-
ne ait tayyare hangarının ta· 
mir ve iliveai aleni münakasa 
ya konmuştur. 30 / 10/ 932 pa
zar günü saat 11.30 da ihalesi 
yapılacaktır. Keşifnameyi gör
mek isteyenlerin her gün ve ! 
haleye iştirak edeceklerin vakti 
muayyenden evvel komisyon• 
müracaatları. (873) (5369) 

• :/- 'r· 

Samsun garnizonunun ihtiy• 
cı olan üç yüz yirmi bin kilo u
nun beher kilosuna teklif edİ· 
len 8 kuruş, elli santim; ve iıç 
yüz bin kilo arpanın beher kilo 
suna teklif edilen üç kuruş, .,ili 
santim fiat komisyonca galt gÔ 
rüldüğünden bir ay zarfınık. pli 
zarlığa konuJmu,tur. Evsaf· şt 
rait ve teminat eskisi gibidir. 
Taliplerin her gün komiıyoııa 
müracaatları. (1012) (5700) . .. . 

Çatalca Müstahkem mevki· 
inin hayvanatı için ihtiyaç olaıı 
30,000 kilo yulaf pazarlıkla ıa· 
tın almacaktır. İhalesi 19 11-
932 cumartesi gün(i saat 15 tt 
yapılacaktır. Taliplerin şartna· 
mıesini görmek üzere her gôıı 
ve ihaleye iştirak edeceklerin o 
gün ve vaktinden evvel komis• 
yona müracaatları .. 

(898 (5733) 
• * • 

Çatalca Müstahkem m-ıvki
inin ihtiyacı buJunan 86,000 ki
lo un aleni münakasaya konul· 
muştur. ihalesi 19-11-932 cu· 
martesi günü saat 11 de yapıla• 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Fm<lıklı 
da K. O. ntınalma komisyonu· 
na mürcaatlan ve ihalPye isti
rak edeceklerin o !li;n VP vaktiıı 
den evvel mezkur. Knm. re !'el 
meleri. (897) (5732) 

.. • * 
Kolordu ve birinci fırka kıta 

atı ihtiyacı olup pô\zarlıkh ınii 
nakasaya konulan n3.000 kilo 
pıraaa, 25.000 kilo lahaııa• 
37.800 kilo ıspar. • :< icin talip 
zuhur etmediğin'"1en tl'kra,. oa· 
zarlığa konulmuştur. Ve ihale
si 5-11-932 cun::artesi günü sa· 
at !5 tP yapılacaktır. Taliple• 
rin muayyen vakit ve saatindeJJ 
evvel komisyona müracaatlar•· 

(896) (5731) 

Istanbul ithalat gilmrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul lthalit Gümrüğü dört num•rıılı ambarı önünde ve 

nhtım üzerinde bulunan 20 tonluk baskülün keşfi mucibince t•· 

miri ile depo ve dötemeainin au geçmiyecek bir hale vaz'ı müıı•· 

kasa ve müzayede ve ihale kanununun 18 inci madcleııinin A. fıl<
rasma tevfikan pazarlılda yaptırılacaktır. Talip olanların 8-11· 
932 tarihine müaadif Salı günü saat 14 de mezkur Gümrükteki 

Komisyona mür•caatluı. (5720 

Pazarlıkla Sabhk Enkaz 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Emvali umumiyeye borçlu Talit B.in Filoryada deniz haırıaOJ 
!arı parilk enkıazlan 30 teşrinievvel 932 tarihine müsadif Paz•f 

günü saat 10 da satdac:aktır. Taliplerin yevmi mezkurde mahal· 
/C"2'~ 



lst. Mr. Kumandanlığı Sabnalma koın. ılinl.arı 

Merkez kumandanlığına \ ayyen vaktinde komisyonda ha 
llıerbut müeasesat ihtiyacı için zır bulunmaları . (202) {5676) 
38ooo kilo sabun kapalı zarf * * * 
•11retile satın alına.:akhr. Mü- Çeki Saat 
llakasası 7·11-932 pazartesi gü Ölçme taburuna 850 14 
Qij saat 15 te Tophanede mer- Topçu Atış 
t:z . kumandan.lığı satınalma Mektebine 1132 14.30 da 
ınıayonunda ıcra kılınacak · Merkez Kumandanlığına mer-

lır T ı· 1 · rt . . .. · a ıp erm şa namesını but yukarda yazılı müesaesata 
l<ırrnek için her gün komiayo- bizalarmdaki miktarda odun i. 1 
Qa ~üracaatları ve münakasa- ki •artnamede aleni münakasa 
1at'k"'d · • •t ıra ıçın e şartnamesı suretile satın alınacaktır. Mü-
•eçhile hazırlayacakları teklif nakaaalan 13/ 11/ 932 Pazar 
:ektuplarmı _ihale gününün günü yukarda hizalarında yazı
~1.yyen vaktınden evvel ko· lı saa.tılerde Tophanede Merkez 

"''•Yon riyasetine vermeleri. Kumandanlığı Satınalma Ko. 
(153) (5427) misyonunda icra kılınacaktrr. 

,. "" ,. Taliplerin şartnamelerini gör-
Merkez kumandanlığme mek için her gün ve münakasa 

llıerbut müesıesat ihtiyacı için ya iştirak için de muayyen vak 10o.ooo kilo pirinç kapalı zarf tinde komisyonda bazı .. bulun-
•ııretile satın alınacaktır. Mü- maları. (181) (5596) 
Qakasaaı 7 -11-932 pazartesi gü • • * 
~Ü ıaat 14.30 da Tophanede Merkez kumandanlığı~ 

erkez kumandanlığı satın merbut ır.·üessesat ihtiyacı için 
tlına komisyonunda icra kılı- 19.000 kilo zeytinyağı kapalı 
Q~caktır. Taliplerin §artname- zarf suretile satın alınacaktır. 
''?i görmek için her gün k<r Münakasası 6-11-932 pazar gi 
~•Yona müracaatları ve müna nü saat 15.30 da Tophanede 

•aya ittirak için de şartoo· Merkez kumandanlığı satın· 
llıeai veçhile hazırlıyacakları alma komisyonunda İcrr- kılı- ! 
1eıklif mektuplarını ihale günü- nacaktır. Taliplerin şartname
lliin muayyen vaktinden evvel sini görmek için her gün ko
konıisyon riyasetine vermeleri. miıyona müracaatları ve mü-

(151) (5400) nakasaya iştirak için de şart-
• * * namesi veçhile hazırlıyacaklan 

Merkez Kumandanlığına teklif mektuplarını ihale günü 
"ıebrut müesseıat ihtiyacı için nün muayy.eo vaktinden evvel 
~ kilo zeytin yağı pazarlık. komisyon riyasetine vermele
a' •atın alınacaktır. Pazarlığı ri. (155) (5429) 

1 l·l0-932 pazartesi günü saat * * * 
1 de Tophanede Merkez Ku- Merkez kumandanlığına 

"ıanclanlığı Satmalma komis- merbut mUenesat ihtiyacı için 
f.0 nunda icra kılınacaktır. J'a. 90.000 kilo kuru fasulya kapa· 
'ı>lerin İzahat almak için her lı zarf suretile satın alma 
tün ve pazarlığa iştirak için de trr. Münakasaaı 6-11-932 pazar 
"111ayyen vaktinde hazır bulun günü saat 14.30 da (lıtanbul· 
"ıalan. (205) (5703) da) Tophanede Merkez ku-
ı,...1 • * * mandanlıg" ı satınalma komisyo 
"'1 o Cinsi Pazarlık saati 
''00 nunda İcra kılınacaktır. Talip-";) Şehriye Saat 10 da 
~ Makarna " lO da !erin şartnamesini görmek için 
'V\lll Kuru üzüm " 11 de her gün komisyona müracaat-
M k K 1 !arı ve müakasaya iştirak için 1 

b er ez uma.odan ığına mer de tartnameai veçhile hazırlıya 
k Ut ınüessesat ihtiyacı için yu- cakları teklif mektuplarını iha-
trda yazılı erzaklar pazarlıkla 

••t le gününün muayyen vaktin
i ın alınacaktır. Pazarlıkları den evvel komisyon riyasetine 
k:lI-932 salı günü hizalarınd:ı vermeleri. (154) (5428) 
kı saatlerde Tophanede Mer- "' "' 
kel Kumandanlığı Satınalma * 
ı 0nıiıyonunda icr.a kılınacak· 1000 kilo Makama 
~r · Tal iplerin İzaliat almak i- 500 " Sabun 
f'~ her gün ve pazarlığa İştirak 2000 " Kuru üzüm 
•Çın de muayyen vaktinde ko- 2000 " Pirinç 
"ıiayonda hazır bulunmaları. Harbiye mektebi ihtiyacı i-

(207) (5705) çin yukarda yazılı erzaklar ay-
• * * rı ayn pazarlıkla satm alınacak 

Yollama Müdürlüğü ihtiya- tır. Pazarlıktan 30-10-932 pa· 
tı İçin üç ton motorin yağı pa. zar günü saat 10 da Tophanede 
tarlılda satın alınacaktır. Pa- Merkez Kumandanlığı satına!· 
l•rlığı 6-11.932 Pazar günü sa- ma komiıyonunda İcra kılına
~ lI de Tophanede Merkez caktır. Taliplerin izahat almak 
~nıandanlığı satınalma ko- için her gün ve pazarlığa işti- 1 

~'sronunda icra kıiınacaktır. rak için de muayyen vaktinde 
•lıplerin şartname ve nümu- komıisyonda hazır bulunmaları. 

lleaiııt görmek için heı· gün ve (214) (5738) 
~ la.rlı!la · ;;tirak için de muay· " * 
len vaktinde komisyonda hazır Merkez emrindeki müeasesat 
"lllıınmaları (20!J) (5707) ihtiyacı için 2813 kHo benzin 

"' * * pazarlıkla satın almacaktrr. Pa ı 
ld Ordu Sıbhiycsi için 100,000 zarlığı 30-10-932 pazar günü 
tı et boıı ampul pazarlıkla sa· saat 10 da Tophanede Merkez 

1 
l~ alınacaktır. Pazarhğı 30- kumandanlığı satınalma komis 
't ·932 pazar günü saat 11 de yonunda icra kılınacakhr. Ta. 
J,~Plıanede Merkez kumandan tiplerin izhaat almak için her 
· gı satmalma komiryonunda gün ve pazarlığa iftirak için de 
~-kılınacaktır. Taliplerin tart muayyen vaktinde komisyonda . 
v ıtıesini görmek için her gün hazır bulunmaları. (210) ' 
e Pazarlığa ittirak için de mu (5734) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Galatada inhisarlar Umum Müdürlüğü binasına muttanl 9 

Ve 13 numaralı hane rueaki.n ittihaz olunmak üzere müzayede 
'11~etile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. Bu iki ha
~jd~n 9 numaralısı altı ve 13 numaralı da yedi odalıdır. 
•tıyenler gezebilirler). Pazarlık için 9-11-932 çarşamba günü 

h~a.t 15 le taliplerin verecekleri fiatm o/o 7,5 teminat akçelerile 
'rlikte Galatada Mübayaa komisyonuna müracatlan. (5658) 

))eniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

64\ llletre kışlık şayak kumat. pazarlıkla mübayaas.ı: 1 teşrinisa
17000 kil o Zeytin 

ni 932 Salı günü saat 14 de. 
: pazarlıkla mübayaaaı: 1 teşrinisa
ni 932 Salı günü saat 15 de. 

l '( Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan şayak kumaıla, 
~~110-9~2 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasaıında teklif 
tıj en fiatleri Üssü Bahri Kumandanlığınca gali görülen zeyti
t-~ P~arlıkla mübayaaları bizalarındaki gün ve saatlerde yapıla 
11,!ıından talip olacakların muvakkat teminatlarile birlikte Kasım 

!a.'da D s 1 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cümhuriyetin kuruluşu günü. biitiln 
dünyanın ( Tasarruf günü ) dür. Küçük, büyük, 

kadın, eırkek herkes o giln para 
biriktirmeğe hatlar. 

Bu hafta içinde iş bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya başlayımz. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

1 TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
)arından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, ki.losu· 381 I 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu39jl/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönde. 
rilir .. Depodan iiibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

• • 
Istanbul inhisarlar 

Başmüdüriyetinden: 
idare mathibatmın temini iııtifuı zrmrunda Büyükadada Se

feroğlu bağında Petro Mavridiye ait olup tahtı hacze alınan 

7000 kü11ur kilo şarap sirkesi 30 teşrinievvel 932 tarihinden itiba 
ren 20 gün müddetle açık müzayedeye konulmuttur. 

lbalei evveliyeai 19 teşrinisani 932 tarihine müsadif Cumar
tesi günü icra kılınacaktır. 

Talip olanların mevcut nümuneleri görmek ve şeraiti mıiza. 
ede · anlamak üzere Kabataşta İnhisarlar Başmudirivetine mü 

l LAN 
Banliyö katarlan 

Cümhuriyet Rayram1 miiruuebeti
ı .. l. taıd>ıutls'1 gece saat 1,20 ele ha 
reket eden 42 numaralı katarın 
28-29 T eırinievvel Cuma-Cumartesi 
ve 29-30 TeırinieTvel Cumarte
si-Pazar geceleri sefere konulacafı 
iliıı olunur. 

lıtanbu.I, 27 T.E vvel1932 
ŞARK DEMlRYOLLARI 

MUDlRIYETI 

Dr. A. KUTIEL 

Böyle bir cildim 
olabileceğini da
ha üç gün ev· 

ve! kat'iyycn tahmin edemezdim 1 

(idim sanrmış. solmuş, alnımda 

ve çt:.r..em ılt" burnum etrafında ~iyah ı 
benler cilt kabarcıklan ve ınünbesit 

" ARADENIZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 30 Teşrinievvel 

PAZAR 
günü alqamı Sirkeciden hare
ketle Zo.dak, İnebolu Sam
sun, Ordu, Gireıon, Trab
zon, Sürmene ve Rize'ye azi-

met ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Yel

kenci banmdaki acentahğına mü
racaat. Tel: !?1515. 

• 
me<amelf'rim vardı. Bugün, beyaz ve P-•••••••-•-•!:ıl 
kadife gibi yumuşa], cildim ve par- Alemdar Z. Mehme.: 
lak tenim herkes tarafından takdir Vapuru 
ve gıptaaver nazarlarla bakılmakta- 1 • • 

d;imdi ber iradın, cilt için en mü- 1 8 ULE T 
kemmel bir unour olan beyaz (yağ-

! sız) Toltalon kremini her gün mun
tazaman iotiınal ederek ciltlerini ko
layca beyazlatıp yumuıatarak güzel 
!ettirebilirler. Bu yeni Tokalon kre
minde beyazlatan ve kuvvetlendiren 
kabız mevat ae kaı·qtınlmıı taze 

krem ve saf zeytinyağı vaı dır. Bu ı 
krem; hemen cilde nüfuz dtiği ci

VAPURU 1 Teşrinisani salı 

günü ZonguJdak, lnebolu,Sam
sun, Ordu, Giresun , Trabzon , 
n Rize'ye azimet ve avdette 
ayni Ulı:elelerle Sürmene, v, k
fıkebir Görele ve Ünye'ye uğra

yarak avdet edecektir. 
Acentesi: Alaiye Han No. 1. 

hetle cilt gudedatmın taharrüşatını ı ••• 
1 teakin münbeıit mesamat. teksif ve , ------------'! 
il tamamen zail olacak surette ıiyab SEYRISEF AlN 

Telefo-ı 21037 

henler bal eder. En katı ciltleri ywnu 

1 

şatır ve en esmerleşıni' ciltleri be- 1 N:erloca Menta: Olllata Kllpıil 
yazlatrr. 3 gün zarfında cildi o dere- 1 bafr B. U62. Şube A. Shlı:eei 

1 

ce yeni ve gayrikabili tarif bir gü. MOhllNlarade han :L 3740. 

I ::;::: ::r:;:ı~ı:i:~·~~yrim~::::~ 1 TR.~BZON POST!> Si 

i dlir. ! {GULCEMAL) 
( fstanbul Mıntaka , is i~:.c~:~~:n n~ı~~ı:~~= 
San'at Mektebi :-ka.ıka-r. ____ .;; 

Müdürlüğünden: 
Akşam San'at mektebi için ı Ecnebi memleketlere 

talebe kaydına deva mediliyor. giden tüccar ve 

1 
Tesviyecilik. marangozluk. e- seyyahlara 
lektrikçilik ve sıhhi tesiaatçı.

1 1 h:k şubeleri vardır. Ayrıca fuçu DgnL-a L-ommerpı'Jgle 
:1\:.':~s~ç;~:::!':ı;~!u Y~~ 1 Uu 1 1 y U 
pılmaaı öğretilecektir. · l T A L Y A N A 

Kayit için cumartesi. pazar- ) 
tesi günleri saat 17 ile 19 ara-

1 unda müracaat edilmesi. 
(5817) 

lstanbul betinci İcra memurluğun 

Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Tra.-ellers (Seyyahin çekleri) 
atar 

d-: Bir borçtan dol eyi mahcuz o- Liret, frank, 1 ogaiz lirası veya 
lop satılmasına karar verilen hurda- 1 dolan f<ank olarak satılan bu çek 
vatcılığa müteallik e§yarun 2-11-932 , ler sayesinde nereye giheniz pa· 
tarihine müoadif çarşamba günü, ' >'aJU21 ke.-li emniyetle taıır ve 

ı saat 12 elen itil:ıven Galatada. Mab l her zaman İlterııeniz dünyarur. 
mudiye caddesinde, 96 No. hı dük- her tarafmda, ıebirde, otelleı·de, 

lran önünde açık arttırma suretile vapurlarda trenlerde bu çekleri 
ikinci müzayedeoi icra kıbnncağm- 1 en küçük tediyat için nakit ma 

dan, taliplerin, yö,,mi muayyeninde ' '"1mtnda kolaylıkla istimal ede
maballirule hazır bulunacak olan me ! '>ilininiz. Truellen çekleri ba-

l ımıruna müracaatlan ilin olunur. ı '<iki sahibinden bqka kimsenin 
1 ı kullanamayacağı bir şekilde ter 

DAMGA MÜDIRIYETINDEN: 
i ti!> ve ihlas edilmittir. ,._ _____ _ 

Mikdar C~nai Tarihi ! 
S0 Ton Yerli kok 

kömürü 15-11-932 1 
17-11-932 1 4000 Kilo Zıımlu arabi 

1000 

2000 

Kilo Mücellit tut- 1 

kalı 19-11-932 1 

Kilo Antimonsuz 

100 
çubuk kurşun 21-11-932 

Top Torba imali i- 1 

çin kaputluk bez 23-11-932 ! 
Yukarıki qya bi:z.alarında göıte-

1 rilen tarihlerde kapalı zarf uıulü ile 1 

alınacaktır. Matbaada mevcut tahmi 
nen otuz bin kilo kırpıntı kağıtlar da 
26-11-932 tarihinde aleni mÜ7.ayede 
ile satılacaktır. Şartnaıne ve nürnu-

1 
neler her gÜn s·.at 14 : 17 zarfmda 
görülebilir. Taliplerin ihale günle- 1 
rinde yüzd., yt- ı: buçuk mikdarında 
pey akçelerile Darphane dahilindeki 
Damga matbaasında mütqekkil mü· 1 
baya0 komisyonwıa müntcaatlan i-
tin olunur, (5656) [ 

6öz Hekimi 

PROFESÖR 

Df ESAT PAŞA 
- BABIALİ 

Güzel bir kürk 
Almak için 

B~yoğ!u'nda İstiklal cadde
sinde 391 num!rolu 

EPREM 
Mağazasını ziyaret etmek 
kafi ~ ir. Rekabetsiz fiathr. 

-- Dr. Operatör --

Hasan Hüsnü 
Osman beyde Rumeli caddesin 
de Pellegrini apartnnanına nak
ktm.iıtir Muay.,ne 2-6."fel.43925 

Y AZiHANE NAKLİ 
Avukat Haııın Hayri ve Cevdet 

Fahri Beyler Galatada Nordıteno 

Hanında 9-12 numaralarda bulunan 
ya:zılıanell'rini Beyoğlundd Tünel ha 
tında Kayıserliyan apartmıanının b · 
rinci dairesine nakletuıi§tir. 

f'INl<ARA <.ADOESİ N~60 . 

1 

&ykoz sulh nabkeme11nden: rr. 
--------- __ 10-932 tarihli Milliyet gazet~sinde 

Meserret tl.a aıt ilandaki satı§ tari-

-Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Bflolncl sınıf mOtehassıs 

1 bill-11-932 dir.Taıhihen ilan olunur 

ZA Y1 - Emniyet Sıındığınm 52409 
N o. lu cüzdanını mübürümle bera
bn zayi ettim. < eniıi almacağm

dan zayiin hükümsüz olduğu ilin o-

1 
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Süt 
veren 

annelere 

Türkiye Ziraat 
• 

Bankası idare 
' 

Meclisinden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umumt Heyeti ıureti adiyede ola

rak ikinci Tetrin ayının 30 uncu eününe tetadüf eden Çar,amba 
Hat 14 de Ankara Banka Merkezi binumda toplanacaktır. 

Murahhu beyefendilerin zikredilen gün ve Halle tetrif bu
yurmaları rica oiunur. 

Müzakerat nıznameti •taiıcla yazılıdır; 
1 - Türkiye Ziraat Bankaıınm 1931 hesap aeDffi muame

litı hakkında İdare Mecliıi ve Murakip raporlanmn. okunması, 
2 - 1931 seneai bilanço. kin1 zarar hetaplarmm tasdiki ve 

idare Meclisi azasının ibra11. 
3 - 1931 murakipleriniıı ücretlerinin tayini v• 1933 sene

i için 2 murakip ve 2 yedek muralrip intihabı, 
4 - Müddetleri biten idare mecliıi izası yerine iza intihabı. 

Türkiye Ziraat Bankası Heyeti Umumiye murahhaslarının 
iaimleri berveçhi alidir: 

Adana: Nafia Vekili Hilmi - meb'uı Zamir ve Ali Beyler, 
Afyon : Meb'us Ali - Cemal - Avukat Kemal Beyler. 
Aksaray : Meb'us Süreyya Bey. 
Amaıya : Ankara Ticaret Bor.ur Reisi Salih Sabri Bey. 
Ankara : Meb'us Rıfat - Şakir - Sabık meb'UI lb1&n Beyim'. 
Antalya : Meb'us Numan ve Ruib Beyler. 
Artivin : Meb'us Mehmet Ali Bey. 
Aydın : Meb'uı Aslan • Doktor Mazhar ve Fuat Beyler. 
Balıkesir : Reiı Kizım Pat• Hazretleri.. 
Bayazıt : Meb'us lhaan Bey . 
Bilecik : Meb'ut Hayrettin Bey. 
Bolu : Meb'uı Emin Cemal ve Şükrü Beyler. 
Burdur : Meb'ut Muttafa Şeref Bey. 
Bursa : Meb'uı Rafet - Emin Fikri ve Rüttü Beyler. 
Cebelübereket : Meb'uı İbrahim Bey. 
Çanakkale : Belediye Reisi Veli Namık - Zirut Odur Relel 

Nazım - Ezineden Yahya Sezai Beyler. 
Çangırı : Maliye Vekili Abdülhalik Bey. 
Çorum : Meb'uı 1ımet ve Must.Sa Beyler. 
Denizli: Meb'uı Yusuf Ziya - Nedp Ali. Dr. Khım B..,.Jer. 
Diyarıbekir : Meb'uı Zülfi Bey. 
Edime : Meb'us Faik ve Şeref Beyler. 
Eliziz; Divanı Muhasebat mümeyizleıinden Mehmet Nmıl 8. 
Erzincan : Meb'us Abdülhak Bey 
Erzurum : Aziz ve Asım Beyler, 
Eıki9ehir : Meb'us Emin Bey. 
Gaziayıntap : Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler. 
Giresun : Meb'uı Nuri Bey ve lbıan PqL 
Gümüthane : Meb'us Hasan Fehmi Bey, 
Silifke: Me0'U1 Hafız Emin Bey. 
laparta : Meb'ua Mükerrem ve Kemal Turan Beyrer. 
latanbul : İnhisarlar Vekili Ali Rana - Meb'uı Ziyaettin. Se-

lih Cimcoz Beyler, 
İzmir : Meb'uı Mahmut Eaat.Oıman Zade Hamdi ve Kimli 

Beyler. 
Kara : Meb'ua Baba Tali Bey. 
Kaatamoni: Meb'uı Tahain-Teldrdat meb'uau c-a ve An· 

kara meb'uau Halit Beyler, 
Kayıeri : Meb'uı Re,it Bey. 
Kırklareli : Meb'ua Şevket Bey. 
Kırtehir : Meb'us L6tfi Milfit Bey. 

Kocaeli: Meb'uau Ali ve Zürradan Moralı zaCle Muıtafa Retlt 
Bey. 

Konya: Meb'us Kizım HUınü-T evfik FHaet ve Muıtafa B.ler 
Kütahya ; Katibi umumi meb'ut Recep - Meb'ua lbralıim 'N 

Hakkı Beyler. 
Malatya : Ba9veki) lımet Pata Hasretleri. 
Maniıa : Meb'uı Refik. Turgut ve Kini Beyler, 
Marq : Meb'ut Mitat Bey. 
Mardin : Meb'ua Abdurrezzak Bey. 
Mersin : Meb'ua Süleyman Fikri ve Hamdi Beyleıı 
Muğla : Hüseyin Avni ve Nuri Beyler. 
Mut : Meb'us Kılıç oğlu Hakkı Bey. 
Niğde : Meb'us Halit Bey. 
Ordu: Meb'us Recai ve Şevket Beyler, 
Rize ; Meb'ua Eaat Bey, 
Samsun : Meb'us Emin Etem ve Asım Beyler. 
Siirt : Siirtli Ekrem Bey. 
Sinop ; Meb'us Recep Zühtü Bey. 
5ıvas : Meb'us Rahmi ve Abdülmüttalip Beyler, 
Şebinkarahisar: Meb'us İsmail Bey. 
Tekirdağ : Meb'us Cemil ve Faik Beyler. 
Tokat : Meb'ua Mustafa ve Süreyya Beyler. 
frabzon: Meb'ua Danış ve tüccardan Kırzade Sfıv'kl Deyler. 
Urfa : Meb'uı Ali Saip Bey. 
Van : Meb'uı Hakkı Bey. 
Yozgat : Meb'uı Avni ve Hamdi Beyler. 
Zonguldak : Meb'us Celil Sabir ve Ragip Beyler. 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizde açılan müsabaka imtihamnda muvaffak olup
ta §İmdiye kadar mektebe gelmemit bulunan 792 namzet numa
ralı Şevket 803 numaralı Fehmi 807 Abdurrauf 828 Rıdvan e. 
lendilerin 29-10-932 cumartP.si gününe kadar müracaat etmeleri 
veya kabule şayan mazeret ~östermeleri aksi takdirde haklarının 
1&kit olacağı ve yerlerine müsabaka kazananların ııra numaraıi-
Lıı almacaiı ilin olunur. (568ô) 

ar ::;~-:::;=:::-':::iiii~::;;;;;;;;~;-ıı:uı1tnnırın,~ıucunrazru-..,..,...,,.~-..-, 

29 Birinci Teşrin 
Beynelmilel Tasarruf Günüdür 

hafta bütün 
tasarruf 

medeni memleketlerde 
hesapları artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri 
istiyorsan, sen de kendine 

BANKASl'nda 
Hesabı Açbr. 

Bir 

kalmamasını 

ZiRAAT 
Tasarruf 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalanmızın bu güzel sözlerine liyık Vatandaşlar 

olduğumuzu gösterelim. 

TÜRKiYE ZİRAAT BANKASI 

Türkiye Ziraat Bankası Bursa 
Şubesinden: 

Abbu aade Apdallah Ye mtHeveffa pyırh ude tfılmi ftl Saffet Bey zade Memdab 
0.yleriıı borçlarma makabil bankamıza birinci derecede ve birinci 11rada ipotekli bulunan 
Kanıcabey kazumda kain Haydar çiftlitillaçık arttırmaya konularak ihalellİ 4 / 5 / 932 tari
bbıde icra edilecek iken borçluların maracaab tlzerine yevmi ihale 1 T eırinUaııi 932 tarihine 
talik edllmlt bnlundnğıından. mezktU çiftliği mlibayaaya talip olanların pey akçelerile birlikte 

L yevmi mezktu-da nat on alhda Buru tubeaine mllracaatlan iliııı olunur. (5717) 

Pek büyllk fedakarlıklar ihtiyarile haftalardaııberi 
hasırhklan yapılmakta olan ,... 

Maj!;azasıoıo ıcsmi küşadı 31 Teşriniev-.el Pazartesi öğleden sonra icra oıunıcaktır. Muhterem Hanımefendi· 

!erin resmi küşatta bulunmalannı tavsiye ve şimdiye kadar memleketimizde görülmemiş ıon moda yünlü 

ve ipekli kumaşlanmızı görmelerini rica eyleriz.. 

Hanımefendiler, 

Y 0 N - t p E K Mağaza•ıma 

kumaılanm görmeden hiç bir kııhk tedarikinde bulunmayınız. 
Bahçekapu, Meydancık, sabık Mustafa Şamlı Müessesab yanında No: 53 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletinden: 

1 - Erzurum Nümune hastanesi için (117) kalem iliç ve 
11hhi malzeme. 

2 - (115) Muayene ve tedavi evi için (101) kalem ilaç ve 
ııhhi malzeme. 

Satın alınmak üzere ayrı ayn ,artnamderle ve kapalı zarf tMU 

lile münakasaya konulmt14tur.İhaleti(12) t09riniaani cumartesi 
günü saat on beıte Ankarada ııhhat ve içtimai muavenet veki
letinde komiayonu mahıuı tarafıdan yapılacaktır. lıteyenlerin 
t•rtnameaini görmek ve listelerini almak üzere latanbulda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlü~üne ve Ankarada İçtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatları ve talip olanların 
du !artnameleri veçhile tanzim edilmit teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminat akçelerinin tayin edilaı zamanda Yeki.Jete 
tevdi etmi, buluıımaları. (5534) 

Beşiktaş 

Dikiş Yurdu 
T ahıili en yükıek lıiçki mekte
bidir. Az zamanda biçki dikit, 
na1o,, taPkacdık .,,. boya ile re
ıim öfretilir. Mtiaaddak diplo
ma verilir. KaYtt deYanı ediyor. 
Gayrı miiılimler de alınır. 

--• Akaretler 64 No --• 

--• UROLOG mllll!I-.. 

Dr.FEYZİ 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mlitehauı11 
Ilergün 14 ten sonrı Beyoğlu 
lstik!Al caddesi Elhımrı apar:ı· 
mını No. S Tel. BeyoJtlu 2885 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Y armki Cümhuriyet Bayramı terefine 

LONDRA 
BİRAHANESİNDE 

Deniz kızı EFTALYA Hanun ve Kemani SADİ Bey 
Bu mea'ut gecede musiki muhiplerini karıılarında gÖrmekle 

bahtiyar olacaklardır. 

MU LEN 
· RUJ'da 

Görmek için iıtical lhmı 
Mıaır' da ve Suriye' de takdir

lerle birinciliği kazanan 

Arap rakkaseleri 
Melek Cemal 

ve 

Şefika Selame 
Hıınımlar kendi aaz beyetile be

raber kısa bir müddet için alatur
ka aaz heyetine ilaveten her ak
şam raks ve taganni deceklerdir. 

Dr. ARA NIŞANY AN ;J 
Muayenehaneıini Beyojlu Tokatlıyan oteli yanmda Mektep ..,ı..ıı 
35 No.da müceddeden küıat etmiı ve hastalarım her gün sabahtan alı;. 

ıama kadar bbı.1 eder. Tel. 40843. _.,,,. 

TAVUK ÇIFTLIGI 
Halis kanlı başlıca cins tavuklarin yumuna n Piliçleri, 

Fenni ıurene beslenmiş yığb tavuk ve piliçler. 
Tavuk hutahklan cumaları ö~leye kadır meccanen ttşhlı edillr O 

Erenk6y Kaza•k•r camii karıı•L Tel. Erenk6y 21 

Mek~ sok'?ğ~~ !ue!h.!!.P !!!n2!! ~!! Lth---J 
si yanına neklehniş ve •abahtan akıama kadar baafalanru kabul eder· 

KAPPS 
Almıın kitapçı, Alman kitapları tJIJ 

ucuz satar, Beyojlu, latildal cadde
,; 390, ineç aefareti brf11ında. 

Samsun Orman 
Müdürlüğünden: 

Samsun vilayetinde Vezirköprü kazasının lldırözü . Sal.lı• 
'k'•I' gerit devlet ormanından her sene 506 gayri mamul metre nıı 

hesabile bir senede 506 gayri mamul metre mik'ap karaçam etç•• 
rı beher gayri mamul metre mik'abı 237 kurut muhammen b~: 
deli üzerinden talibine ihale edilmek üzere müzayedeye fwrııı 
muıtc;·. 

Müzayede v• ihale açık r-rtırma uıulile ve 661 • 719 ııurıı" 
ralı kanunlann ahkamı umumiyeti veçhile 5 ret; 
nnıaani 932 tarihine müaadif cuman.i aiinü .-• 
on beıte Samsun viliyetinde.,~ mütetekkil orJP':° 
sattı komisyonu huzurunda İcra edilecefinden taliplerin bet bili 
lira sermaye vaz'ına mali iktidarlarını eösterir ticaret odaaı ~ 
sikasını ve muhammen bed~lden qaiı olmamak ıartile verece 
bir senenin bedeli mikdarmm yüzde yedi buçuk niııbetind~ ı; 
minatı muvakkateaini hamilen ihale kanununun 011 yediııcı ııı• 
deıi sarahati dairesinde mezkOr saatte komisyonunda hazır bil' 
lumnaları ve 9artname ve mukavelename sureti muıaddakal"1' 
nın Ankarada Orman İtleri Umum Müdürlülü ile İstanbul "' 
Samsun Orman Müdiriyetlerinden alınabilecefi ll&n olunu~'....ın) 

•· (D"""' 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları _ 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak (21) kalem Pafta )olt: 
maları, sandalya, elektrik malzemesi; kaynanııt bedr; kurt1111 ' 

bez hortum; Bilyalı yatak; cililı çini, pencere zenberefi, toz f~ 
ker; Carrean en faience, ve saire gibi muhtelifüloins malzıılllerı~: 
pazarlığı 31-10-932 tarihine müsadif pazarteai ııünü mai&J:' t 

icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkUrda ıaat 9 dan_ ı ı ,J 
kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki rıı t 
zemenin müfredat listesi mağaza dahilinde uılmıt olup nüırı.~ 
getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü niimunele:'.pı 
beralıer getirilmesi, nümuneıiz tekliflerin kabul edilmiyecei1 1 • 

olunur. cs726> 

İnhisarlar Umum 
Müdürlügu"' •• ndeO: 

·rıe 
Müskirat fabrikalarımız amelesi için model ve nümune•1 

il 

eöre pazarlıkla (200) adet gömlek ve (150) adet tuluııı _.~~ 
alınacaktır. Taliplerin pazarlığa ittirak etmek üzere o/o 7.S

5 
ı• 

minat akçelerini hamile~ 7 /11/932 pazarteai günü saat 1 ~B) 
Galatada Mübayaa Komııyonuna müracaatları. ( __...,,,, 

ıGedikpap'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundao: , 

200 kilo naftalin 30-10-932 Pazar günü saat 15 den 16 1
1• 

kadar pazarlıkla aatm alınacaktır. Talipler mezkUr günün;:;, 
yen ıaatinde Komiıyonumuzda buhmmalan. (5 L 

MİLLİYET-MAfj[JJ.SI 


